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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

W tym roku Zarząd Powiatu po raz kolejny przedkłada Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu, co jest zgodne z art. 30a ustawy 
o samorządzie powiatowym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim czyli w 2021, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Został przygotowany w oparciu o ogólne 
wytyczne wskazane w ustawie na podstawie informacji i materiałów przedstawionych przez wydziały Starostwa oraz jednostki 
organizacyjne Powiatu. Przedstawiony dokument ma charakter publiczny, bowiem w debacie mają prawo brać udział również 
mieszkańcy, do czego Państwa zachęcamy.

Staraliśmy się przedstawić działania Zarządu Powiatu oraz wydziałów Starostwa, a także jednostek organizacyjnych Powiatu w 
sposób przejrzysty, wolny od „urzędniczej nowomowy”. Dokument zawiera najistotniejsze informacje, które podsumowują rok 2021 
„od a do zet”. Jest więc kompendium wiedzy o powiecie, aktywności samorządu powiatowego i podejmowanych przez niego w 
ubiegłym roku działaniach.

Przedstawione w Raporcie dane dowodzą, iż samorząd powiatowy pozostaje aktywny w swej działalności. Skutecznie i na miarę 
możliwości finansowych i organizacyjnych realizuje ustawowe zadania. Staramy się również zapewnić fachową i przyjazną obsługę 
mieszkańcom powiatu i klientom spoza powiatu mikołowskiego. Swoje działania opieramy zarówno na przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa jak również na przyjętych dokumentach strategicznych, których zapisy są dla nas „drogowskazem” w 
długofalowym planowaniu rozwoju Powiatu.

Zapraszamy do lektury. 

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Duży

Starosta Mikołowski
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A jak ARCHITEKTURA

Do zadań Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej należy prowadzenie postępowań administracyjnych przed 
rozpoczęciem robót budowlanych, a tym samym sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów Prawa Budowlanego. 
Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej, realizujący zadania rządowe, przede wszystkim każdorazowo bada zgodność 
przedstawionego zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz czy projekt 
zagospodarowania terenu lub działki jest zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ochrony środowiska, a następnie 
wydaje decyzje administracyjne w sprawach budowy lub rozbiórki obiektów budowlanych. Przy prowadzeniu postępowań 
administracyjnych urzędnicy szczególnie dbają o interes społeczny. Inwestorzy, zwracający się z wnioskiem lub zapytaniem do 
pracowników Wydziału, zawsze mogą liczyć na równe traktowanie i jasne zasady postępowania, zgodne z przepisami prawa.
 Ilość zarejestrowanych spraw w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz kształtowanie się budownictwa 
mieszkaniowego w powiecie mikołowskim w roku 2021 przedstawiają poniższe tabele:

*  ZRID – Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej
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Rok Ilość wniosków

Ilość wydanych 
decyzji o 

pozwoleniu na 
budowę/ 
rozbiórkę

Ilość przyjętych 
zgłoszeń robót 

budowlanych/ prac 
rozbiórkowych/ 
zmiany sposobu 

użytkowania

Ilość decyzji      

* ZRID (drogi)

Ilość  wydanych 
zaświadczeń o 
samodzielności 

lokali

Ilość wydanych 
uzgodnień       

** MPZP oraz 
warunków 
zabudowy

Ilość 
rozpatrzonych 
wniosków o 

odstępstwo od 
przepisów 

budowlanych

Ilość 
rozpatrzonych 
wniosków o 

dostęp do 
informacji 
publicznej

Ilość 
rozpatrzonych 
wniosków o 

udostępnienie 
dokumentów

2021 3143 1509 1286 2 88 21 15 27 197

2020 2658 1393 863 2 62 13 7 26 172

2019 2406 1416 743 1 71 21 11 40 141

ILOŚĆ WNIOSKÓW, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ROKU 2021  DO WYDZIAŁU ADMINISTRACJI - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ  W 
PORÓWNANIU Z LATAMI 2019-2020



** MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Rok

budynki 
mieszkalne 

jednorodzinne 
(jednomieszkanio

we) - 
deweloperzy

budynki 
mieszkalne 

jednorodzinne 
(jednomieszkanio

we) - 
budownictwo 
indywidualne

budynki o 
dwóch 

mieszkaniach -  
deweloperzy

budynki o 
dwóch 

mieszkaniach - 
budownictwo 
indywidualne

budynki o trzech 
i więcej 

mieszkaniach 
(wielorodzinne)  - 

deweloperzy

budynki o trzech 
i więcej 

mieszkaniach 
(wielorodzinne)  
- budownictwo 
indywidualne

budynki o trzech 
i więcej 

mieszkaniach 
(wielorodzinne) - 
liczba mieszkań

 liczba 
wszystkich 
mieszkań

powierzchnia 
użytkowa 

nowopowstałych 
mieszkań w m2

2021 313 546 1 2 1 0 49 888 114 169,00

2020 190 426 15 3 8 0 109 761 86 362,00

2019 173 401 25 2 2 0 65 689 85 365,00

LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZOSTAŁY ZGŁOSZONE Z PROJEKTEM W 2021 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2020 i 2019
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Informacja o kształtowaniu się budownictwa w 2021 roku na terenie powiatu mikołowskiego

Dane statystyczne wskazują, że w ubiegłym roku wydano prawie 1500 decyzji związanych z  budową obiektów budowlanych, 
ogólna ilość wszystkich wpływających wniosków z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w 2021 roku wynosiła prawie
3150, z czego ponad 1510 to sprawy dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych. 
Odnotowano łącznie prawie 1300 zgłoszeń budowy obiektów budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania budynków. W zakresie
budownictwa mieszkaniowego w 2021 roku odnotowano liczbę 548 budynków, które uzyskały decyzję o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszono ich budowę na wniosek inwestora indywidualnego oraz 315 budynków na wniosek dewelopera. Należy nadmienić, iż 
liczba wszystkich mieszkań przewidzianych w projektach wyniosła prawie 888 sztuk, a powierzchnia użytkowa tych mieszkań 
ponad  114  tysięcy m2. Z danych statystycznych dotyczących budownictwa mieszkaniowego wynika, iż w powiecie mikołowskim 
najwięcej budują prywatni inwestorzy dla własnych potrzeb. Firmy deweloperskie inwestują, w większości przypadków, w 
budownictwo jednorodzinne. 

B jak BEZPIECZEŃSTWO 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W roku 2010 powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK) stanowiący organ opiniodawczo-doradczy 
właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego, który pełnił swoją funkcję także w 
2021 roku.

W ramach Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem (ZB), zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) funkcjonowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w 
Mikołowie pełniące rolę komórki odpowiedzialnej za zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i 
stałego dyżuru, realizując również zadania o charakterze ponadgminnym z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 
przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia oraz środowiska. 

Dyspozytorzy PCZK – pracownicy ZB pełnią 12-godzinne dyżury na Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej (KP PSP) w Mikołowie w systemie całodobowym. Stanowią oni podstawę stałych grup roboczych Powiatowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK). 
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Na stanowisku PCZK przyjmowane są zgłoszenia zdarzeń na telefony o następujących numerach: (32) 326 04 30, (32) 326 04 
33 (także faks) oraz 798 717 178. Dyspozytorzy PCZK czynnie uczestniczą w większości działań ratowniczych na terenie powiatu 
obsługując również telefony Państwowej Straży Pożarnej (numer 998). W celu udoskonalania systemu zarządzania kryzysowego 
na poszczególnych szczeblach administracji, PCZK w Mikołowie korzysta z aplikacji elektronicznych (e-CZK, CAR) stworzonych w 
celu archiwizacji zaistniałych zdarzeń na poziomie lokalnym, szybkiego przekazu informacji pomiędzy PCZK, a Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wojewody oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Realizacja zadań zarządzania kryzysowego

Na potrzeby zarządzania kryzysowego (w tym dla potrzeb PZZK i PCZK) w roku 2015 (kompleksowa aktualizacja w 2021r.) 
opracowany został „Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mikołowskiego”, składający się z III tomów:

 Tom I – Plan główny  - zawierający m.in. charakterystykę zagrożeń dla powiatu wraz z oceną ryzyka ich wystąpienia, 
charakterystykę sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych oraz mapy zagrożeń,

 Tom II – Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych – zawierający zadania w zakresie monitorowania 
zagrożeń, tryb uruchamiania sił i środków oraz procedury reagowania kryzysowego, 

 Tom III - Załączniki funkcjonalne – zawierający procedury operacyjne w zakresie m.in. ratownictwa, ewakuacji, pomocy 
społecznej i psychologicznej, ochrony środowiska, odbudowy, zabezpieczenia sanitarnego i weterynaryjnego oraz ochrony 
infrastruktury.

W analizowanym okresie sprawozdawczym aktualizowano w/w plan m.in. w następującym zakresie:
 dodano Procedurę SP10 tj. działania w przypadku masowego napływu cudzoziemców na terytorium RP,

 dodano procedurę wykorzystania osadzonych w usuwaniu klęsk żywiołowych,

 na bieżąco uaktualniano „Procedurę dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa osobom użytkującym w warunkach domowych 
urządzenia medyczne podtrzymujące oraz wspomagające funkcje życiowe” (procedurę wykorzystano już wielokrotnie w 
praktyce),

 w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego aktualizowano corocznie stan wyposażenia magazynów 
przeciwpowodziowych oraz „Plan operacyjny ochrony przed powodzią”, 

 opracowano i wdrożono procedurę: „IV stopnie alarmowe. Działania realizowane w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków
ataków terrorystycznych lub sabotażowych” - modyfikowano i wdrażano nowe moduły zadaniowe w tym zakresie,
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 rozbudowano Plan Działań Krótkoterminowych dotyczący ochrony powietrza. 

Zwierzęta wolnożyjące

Wydział koordynował działania w zakresie zdarzeń ze zwierzętami wolnożyjącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, 
których ilość drastycznie wzrosła. Zabezpieczono wszelkie działania w zakresie ich transportu i zapewnienia fachowej opieki 
medycznej w stosunku do zwierząt rannych, chorych lub osieroconych, a w szczególności zagrażających bezpieczeństwu 
publicznemu. 

Łączność

Na terenie powiatu mikołowskiego działa system łączności radiowej Starosty Mikołowskiego. W 2021 roku wydział posiadał w 
użyciu dwanaście radiostacji (6 radiostacji stacjonarnych, 6 radiostacji przenośnych). Radiostacje zostały zainstalowane w 
siedzibach: Komendy Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Szpitalu Św. Józefa, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Mikołowie oraz 
samochodzie służbowym. Sieć radiokomunikacyjna Starosty Mikołowskiego przeznaczona jest do przekazu informacji  pomiędzy 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwem 
Powiatowym, a jednostkami samorządu terytorialnego dla potrzeb zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Służy do bezpośredniej 
koordynacji działań służb i jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie ratownictwa oraz powszechnego 
alarmowania, powiadamiania i ostrzegania ludności. W 2021 roku w ramach działań związanych z wykrywaniem zagrożeń 
funkcjonował Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Starosty Mikołowskiego. Przydzielono 25 kryptonimów wywoławczych. 
Obecnie w sieci radiowej Starosty Mikołowskiego pracuje 19 radiostacji.

Samorządowy Informator SMS (SISMS) – Aplikacja Blisko

W ramach ostrzegania i alarmowania ludności w 2021 roku na terenie powiatu mikołowskiego funkcjonował nowoczesny system 
powiadamiania sms-owego, służący do przekazywania komunikatów SMS bezpośrednio na telefony komórkowe zarejestrowanych 
w nim odbiorców. Zapewnia on szybką komunikację zarówno z pracownikami, władzami lokalnymi, służbami i strażami oraz 
mieszkańcami gmin z terenu powiatu. System poszerzony został o aplikację mobilną „Blisko” (Komunikator SISMS) skierowaną do 
użytkowników telefonów typu smartfon. W systemie zarejestrowało się ponad 6304 osób posiadających aplikacje na telefonie. 
Łącznie w  2021 roku w aplikacji „BLISKO – Cloud” wysłano 45 706 komunikatów ostrzegawczych . 
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Dyspozytorzy PCZK wysyłają do mieszkańców powiatu bieżące informacje dotyczące m.in.:

 zagrożeń: anomalie pogodowe (deszcze, śnieżyce, wichury), pożary, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i inne, 

 utrudnień w ruchu drogowym i awariach np. energetycznych, wodociągowych, gazowych lub innych, 

 konieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń, 

 innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu.

Funkcjonujący system zapewnia skuteczną komunikację oraz możliwość współpracy i przygotowania do reagowania na zaistniałe 
zdarzenia. 

Sieć Monitoringu Wizyjnego 

Promowanie wykorzystania możliwości technicznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych w 
2021 roku, odbywało się za pośrednictwem funkcjonującej sieci monitoringu wizyjnego pn. „Elektroniczny Strażnik”. Projekt sieci 
monitoringu umożliwia obserwację, nagrywanie oraz powiadamianie o zdarzeniach w celu podjęcia natychmiastowej interwencji 
służb ratowniczych. 

W systemie znajdują się 28 kamery, a od 2017 roku dodatkowo przejęto zapis z 10 kamer budynku starostwa, co pozwoliło w 
efekcie na wprowadzenie dwuzmianowej pracy portierów oraz pozwoliło wprowadzić elektroniczny dozór budynku. Zdalny dozór 
obiektu po godzinach pracy jak i w dni wole od pracy oraz święta przejęli dyspozytorzy PCZK.

Zapis z kamer monitoringu udostępniany był odpowiednim służbom po wypełnieniu wniosku w formie pisemnej i stanowił materiał
dowodowy zaistniałych zdarzeń. Był również podstawą do analizy zdarzenia i podjętych działań. Z zapisów korzystała Policja, 
Straże Miejskie oraz Gminy. Zaobserwowane zdarzenia dotyczyły w większości przypadków działań „patologicznych” typu: 
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, bójki czy dewastacja mienia publicznego, a także np. kolizje samochodowe. 
Informacje o zdarzeniach natychmiast przekazane były do Policji lub Straży Miejskiej w celu zadysponowania patroli na miejsce 
zdarzenia. 
W 2021 roku przy pomocy kamer ujawniono 24 zdarzenia. Udostępniono Policji oraz innym służbom 25 zapisy z kamer.
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Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli utworzono komisję bezpieczeństwa i 
porządku publicznego.

W ocenianym czasie wydział ZB na bieżąco merytorycznie zabezpieczał  funkcjonowanie oraz prowadził dokumentację z 
posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mikołowskiego działającej przy Staroście, wydział ZB opracowywał również 
roczne sprawozdania dotyczące funkcjonowania tej Komisji, które następnie były publikowane w Dzienniku Ustaw Wojewody 
Śląskiego. W 2021 roku komisja obradowała trzy razy.

W marcu 2021r. na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawione zostało coroczne sprawozdanie (w roku 2021
za rok 2020) z „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 
lata 2019-2023”. 

Uzasadnieniem działań Starosty Mikołowskiego dla tego programu było osiągnięcie wzrostu realnego bezpieczeństwa w 
powiecie mikołowskim, wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, zapobieganie przestępczości i aspołecznym 
zachowaniom poprzez zaktywizowanie działań administracji samorządowej na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
społecznością lokalną. Podstawowym założeniem programu było przekonanie mieszkańców powiatu do nawiązania trwałego, 
naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Ograniczanie zagrożeń w miejscach publicznych

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli powiatu mikołowskiego dyslokowano funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskich 
w miejsca najbardziej zagrożone przestępczością tj.:
 centra miast,

 okolice lokali gastronomicznych, sklepów oraz centrów handlowych;

 parki,

 osiedla,

 tereny obiektów sportowych,

 przystanki autobusowe,
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 okolice szkół,

 inne miejsca, w których najczęściej dochodziło do zakłóceń ładu i porządku.

Policja i Straże Miejskie w 2021 roku wykonywały podczas patroli oraz w przypadku zgłoszeń, szereg działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w powiecie mikołowskim, z których można wyróżnić:
 interwencje w przypadku zakłócania porządku w szczególności dotyczyły: bójek, aktów wandalizmu, kradzieży itp.;

 zabezpieczanie imprez masowych,

 interweniowanie w sprawach spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,

 interweniowanie w sprawach dotyczących przebywania osób bezdomnych,

 transport osób nietrzeźwych do domu lub izby wytrzeźwień,

 interweniowanie w sprawach nieużytkowanych pojazdów i wraków,

 ograniczanie dystrybucji środków psychoaktywnych,

 prowadzenie akcji informacyjnych między innymi w szkołach.

Ograniczanie zagrożeń w ruchu drogowym

W 2021 roku KP Policji wraz ze Strażami Miejskimi przeprowadzały szereg działań na rzecz ograniczenia zagrożeń w ruchu 
drogowym, które obejmowały między innymi:
 akcje – m.in. „Trzeźwość”, „Znicz”, „Pasy”, „Bezpieczne Wakacje”, które obejmowały wzmożone kontrole drogowe, na których 

sprawdzano trzeźwość kierowców, zapinanie pasów, kontrole prędkości, oraz stan techniczny pojazdów,
 prowadzenie zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży np. „Bezpieczna droga do szkoły”,

 zabezpieczanie przejść dla pieszych,

 interwencje w sprawie zniszczonych nawierzchni dróg, znaków, instalacji oświetleniowych.

Ograniczanie dewastacji kradzieży mienia komunalnego wykonanego z metali kolorowych

W ramach codziennej służby funkcjonariusze KPP Mikołów wspólnie ze Strażą Miejską dokonywali regularnych kontroli w 
rejonach kolejowych, miejscach szczególnie narażonych na kradzieże kabli telefonicznych oraz osób przewożących złom pod 
kątem legalności posiadanego mienia. Ponadto dokonywano kontroli skupów metali kolorowych, pod kątem legalności 

11



skupowanego mienia. W gminach powiatu mikołowskiego prowadzono własny monitoring w miejscach newralgicznych, gdzie może 
dochodzić do kradzieży lub dewastacji mienia komunalnego. W tej kwestii korzystano również z sieci monitoringu wizyjnego.

Ograniczanie szczególnie istotnych zjawisk patologicznych, jak przemoc domowa, rówieśnicza, alkoholizm, narkomania

W 2021 roku w ramach rozpoznania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym funkcjonariusze KPP w Mikołowie prowadzili 
rozpoznanie dotyczące stwierdzenia łamania prawa i występowania zjawisk patologicznych oraz sprawowali nadzór nad rodzinami 
objętymi procedurą Niebieskiej Karty. Prowadzono postępowania dotyczące przemocy domowej. W ramach działania na rzecz 
zapobiegania narkomanii w szkołach przeprowadzane były prelekcje. Prowadzono zajęcia dla dzieci w przedszkolach i szkołach, 
które miały na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa, nałogów itp. 

Propagowanie bezpiecznych zachowań podczas pożarów i innych zagrożeń w budynkach mieszkalnych 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe na obszarze powiatu mikołowskiego zapewnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Mikołowie (KP PSP) oraz 20 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Propagowano bezpieczne zachowania podczas 
pożarów i innych zagrożeń w budynkach mieszkalnych, ograniczenie zdarzeń oraz osób poszkodowanych w tego typu zdarzeniach,
prowadzono również różne działania promocyjno- szkoleniowo- edukacyjne, m.in.:
 artykuły w prasie lokalnej,

 prowadzono akcje zwracające uwagę na zagrożenia związane z nieprawidłowym użytkowaniem instalacji grzewczych i 
wentylacyjnych,

 prowadzano spotkania Komendanta z władzami miast i gmin powiatu dotyczące bezpieczeństwa,

 przeprowadzano pokazy sprzętu KP PSP, spotkania, pogadanki i pokazy w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
– propagowano wiedzę z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Rezerwa Kryzysowa

W 2021 roku na potrzeby zarządzania kryzysowego była tworzona rezerwa finansowa. Miała ona na celu zabezpieczenie 
finansowe działań podejmowanych w wyniku szkód powstałych przez działania sił natury, a zagrażających bezpieczeństwu 
mieszkańców. 
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OBRONA CYWILNA 

Wydział ZB opracowywał w 2021 roku na podstawie wytycznych Wojewody Śląskiego coroczny „Plan realizacji zamierzeń 
i przedsięwzięć Obrony Cywilnej w Powiecie Mikołowskim”, które są wytycznymi do realizacji w/w dla Burmistrzów i Wójtów gmin 
powiatu mikołowskiego. 

W 2021 roku przeprowadzano na bieżąco modyfikację planów związanych z obroną cywilną w powiecie mikołowskim. 
Kontynuowana była współpraca Starostwa z gminami powiatu pod kątem przechowywania, przeklasyfikowywania, wybrakowywania
oraz ewidencjonowania bazy materiałowo sprzętowej Obrony Cywilnej (OC):
 porównano stany ilościowo-jakościowe sprzętu OC,

 przeprowadzono przeklasyfikowanie oraz wybrakowanie sprzętu obrony cywilnej w gminnych magazynach OC,

 opracowano i wdrożono w gminach nowe znaki taktyczne zgodne ze standardami NATO,

 dokonano corocznej kontroli przyrządów dozymetrycznych,

 w ramach Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWiA) przeprowadzono dwa coroczne testy syren.

W zakresie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej wydział uczestniczył w kontrolach:
 ewidencjonowania sprzętu obrony cywilnej,

 dokumentacji gospodarki sprzętem obrony cywilnej,

 przechowywania sprzętu obrony cywilnej.

Natomiast w zakresie gospodarowania sprzętem obrony cywilnej wydział dokonywał kontroli w zakresie:
 wprowadzenia Wytycznych Starosty Mikołowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie OC,

 wprowadzenia Pięcioletnich planów działania w zakresie szkolenia OC,

 wprowadzenia pięcioletnich planów szkolenia formacji w zakresie szkolenia OC oraz wprowadzenia pięcioletnich planów 
szkolenia kursowego kierowniczej kadry OC,

 prowadzenia rocznych planów szkolenia formacji OC,

 prowadzenia dzienników zajęć potwierdzających przeprowadzenie zaplanowanych szkoleń,

 prowadzenia list obecności oraz dokumentacji z udziału w zorganizowanym przez WBiZK Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
treningu procedur normy natowskiej ATP-45D - treningi skupiały się w szczególności na ocenie skażeń promieniotwórczych,   
biologicznych i chemicznych w województwie śląskim,
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 prowadzenia wykazów potrzeb szkoleniowych dla kadry OC,

 przygotowywania sprawozdań z realizacji szkoleń OC.

W zakresie realizacji zadań w ramach organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania wydział uczestniczył w kontrolach:
 organizacji i planowanie gminnych SWiA,

 szkolenia z zakresu gminnych SWiA.

W 2021 roku w ramach działań związanych z wykrywaniem zagrożeń aktualizowano plan działania oraz szkolenia Powiatowego 
Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA):
 dokonano aktualizacji planu działania formacji,

 opracowano nowy plan alarmowania w obszarze odpowiedzialności,

 opracowano analizę zagrożeń powiatu mikołowskiego,

 nadano Karty przydziału mobilizacyjnego,

 realizowano ścisłą współpracę z Mikołowskim Klubem Krótkofalarskim celem zaangażowania jego członków w realizacji 
przedsięwzięć Wykrywania i Alarmowania.

W 2021 roku w ramach doskonalenia umiejętności z wykrywania zagrożeń pracownicy wydziału uczestniczyli cztery razy w 
wojewódzkich ćwiczeniach z umiejętności posługiwania się natowską normą ATP – 45D. Ćwiczenia te miały nauczyć pracowników 
specjalnej formy wymiany informacji i prognozowania skażeń przy użyciu broni masowego rażenia. Treningi te doskonalą 
umiejętności posługiwania się mapą, nanoszenia na nią rejonów skażeń oraz prowadzenia wymiany meldunków w sytuacji 
uderzenia bronią masowego rażenia. 

SPRAWY OBRONNE

Podstawowym dokumentem Starostwa Powiatowego w odniesieniu do spraw obronnych jest „Plan Operacyjny Funkcjonowania 
Powiatu Mikołowskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. W oparciu o w/w plan, 
Starostwo realizować będzie zadania obronne w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa. 

W ramach przygotowań obronnych realizowano następujące działania:
 opracowano „Instrukcję uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Mikołowskiego” (w 2021 roku jesienią 

uczestniczono w wojewódzkim treningu stałego dyżuru), 
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 opracowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych Powiatu Mikołowskiego na potrzeby obronne państwa”. Plan podlega 
bieżącej aktualizacji,

 opracowano oraz na bieżąco aktualizowano „Powiatowy Plan Akcji Kurierskiej”,

 na bieżąco aktualizowano dane teleadresowe Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) niezbędne do realizacji 
wsparcia i pobytu wojsk sojuszniczych na terenie powiatu,

 przygotowywano roczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na 
terenie powiatu mikołowskiego, ankiety realizacji zadań obronnych, oraz rozliczenia dotacji na realizację zadań obronnych,

 typowano osoby i wnioskowano do Biura Kadr i Płac o reklamowanie od służby wojskowej pracowników niezbędnych do 
realizacji zadań na potrzeby obronne starostwa. Wnioskowano także do kierowników jednostek organizacyjnych właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania wytypowanych osób w sprawie nałożenia świadczeń osobowych i rzeczowych do realizacji 
określonych zadań obronnych,

 na potrzeby uruchomienia systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym opracowywany jest także Regulamin Głównego 
Stanowiska Kierowania (GSK) Starosty Mikołowskiego pozwalający na uruchomienie stanowiska kierowania i funkcjonowania 
urzędu w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa.

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

Kancelaria Niejawna Starostwa Powiatowego w Mikołowie funkcjonuje na bazie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.). W roku 2013 opracowany został „Plan Ochrony Informacji Niejawnych
w Starostwie Powiatowym w Mikołowie” – wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2014 Starosty Mikołowskiego z dnia 03.01.2014 r. w 
sprawie wprowadzenia „Planu  ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie”.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych przeprowadzał na bieżąco szkolenia osób dopuszczonych do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”. Uzyskano akredytację dla systemu informatycznego kancelarii niejawnej 
niezbędnej do przetwarzania informacji niejawnych. Proces ten – po  odbytym audycie - zakończył się uzyskaniem akredytacji dla 
systemu informatycznego kancelarii niejawnej wydanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I OCHRONA MIENIA 

W 2021 roku wydział prowadził nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem wszystkich sieci i urządzeń alarmowych 
zabezpieczających przed nieupoważnionym wejściem do obszarów chronionych starostwa. Dokonano zakupu nowej Centrali 
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Alarmowej dla Budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Zapis z 9 kamer budynku starostwa przejęło PCZK. Pozwoliło to w 
efekcie na wprowadzenie dwuzmianowej pracy portierów oraz pozwoliło wprowadzić elektroniczny dozór budynku. Zdalny dozór 
obiektu po godzinach pracy jak i w dni wolne od pracy oraz święta przejęli dyspozytorzy PCZK. Obiekt został również wyposażony 
w system sygnalizacji pożarowej budynku – część A – poziom minus jeden (tj. archiwa i serwerownie).

SZKOLENIA i ĆWICZENIA

W 2021 roku prowadzono cztery szkolenia dotyczące obiegu informacji o skażeniach w SWO zgodnie z normami ATP – 45D. Na
szkoleniach obecni byli pracownicy ZB, PCZK w Mikołowie. 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2021 roku została zorganizowana i przeprowadzona Kwalifikacja Wojskowa, dla roczników 
2001 i 2002. Przebadano, orzeknięto i wydano książeczki wojskowe dla 824 mężczyzn zgłoszonych do kwalifikacji oraz dla 14 
kobiet z terenu powiatu.

PROFILAKTYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2021 r. wydział prowadził działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez prowadzenie 
Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Mikołowa, Łazisk Górnych oraz Ornontowic – podpisano umowę z Izbą Wytrzeźwień w Rudzie 
Śląskiej. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

W 2021 zaktualizowano następujące Zarządzenia:

 Zarządzenie wewnętrzne nr 072/2021 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe w Starostwie Powiatowym w Mikołowie,

 Zarządzenie wewnętrzne nr 074/2021 w sprawie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz 
sposobie informowania pracowników Starostwa Powiatowego w Mikołowie,

 Zarządzenie wewnętrzne nr 008/2021 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Starostwa Powiatowego w 
Mikołowie.
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W 2021 wprowadzono instrukcje bhp windy oraz kuchenki mikrofalowej. W 2021 roku wyposażono także wszystkie stanowiska w
podstawki pod monitory, uszkodzone meble naprawiono lub wymieniono na nowe. Zamontowano taśmy ostrzegawcze na schodach
wewnętrznych i zewnętrznych w budynku. Systematycznie zabezpieczano przewody elektryczne w pomieszczeniach. Archiwum 
wyposażono w nowe regały posiadające atesty. Na bieżąco malowano pomieszczenia biurowe oraz korytarze. Wymieniono  
istniejące oprawy oświetleniowe na oświetlenie LED na korytarzach segmentu A budynku administracyjnego Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie. Zamontowano dzwonek bezprzewodowy dla osób niepełnosprawnych przed wejściem B. 
Zaadaptowano pomieszczenie nr 353 na potrzeby pomieszczenia socjalnego. Zakupiono nową oraz wykonano czyszczenie 
klimatyzacji w budynku. W 2021 roku zdarzył się jeden wypadek w drodze do pracy.

C jak CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych realizuje zadania powiatowe z zakresu:
 pomocy społecznej,
 polityki prorodzinnej,
 wspierania osób z niepełnosprawnościami.

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Rehabilitacja społeczna
 Dofinansowanie kosztów działania 2 WTZ dla 100 uczestników w łącznej kwocie dofinansowania 2 410 667,00 zł z tego: 

środki PFRON 2 169 600,00,00 zł; środki Powiatu 241 067,00 zł . 
 Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: 237 osób ubiegało się o dofinansowa-

nie (złożono 157 wnioski), w tym 80 wnioskodawców ubiegało się o dofinansowanie dla opiekuna.
Przyznano dofinansowanie 188 osobom (liczba osób wraz z opiekunami) w kwocie 210 909,00 zł.
Ogółem wypłacono dofinansowanie 171 osobom w kwocie 189 602,00 zł, w tym :
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Podział wg ilości osób 

Dorośli  
z ZPCH

Dorośli Opiekunowie 
dorosłych

Dzieci i 
młodzież

Opiekunowie 
dzieci i 
młodzieży

Ilość osób 0 83 40 26 22

Podział wg wypłaconych kwot

Dorośli 
z ZPCH

Dorośli Opiekunowie 
dorosłych

Dzieci 
i młodzież 

Opiekunowie 
dzieci 
i młodzieży

0 102 612 33 982 33 730 19 278
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Nie udzielono dofinansowania:
 7 osobom  z powodu przekroczenia kryterium dochodowego,

 25 osoby zrezygnowały z wyjazdu,

  34 osobom odmówiono dofinansowania z powodu wyczerpania środków.

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Wpłynęły łącznie 373 wnioski na kwotę 667 900,00 zł .
Udzielono dofinansowania 327 osobom w łącznej wysokości: 380 972,00 zł, w tym:

Podział wg ilości osób
Dorośli 284
Dzieci 43
Razem 327
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Podział wg wypłaconych kwot
Dorośli 276 765
Dzieci 104 207
Razem 380 972
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46 Wnioskodawcom nie udzielono dofinansowania: 
 6  osobom z powodu przekroczenia kryterium dochodowego,

 2 osoby dokonały zakupu w roku poprzednim (2020),

 36 osobom odmówiono z powodu braku środków,

 1 osoba zmarła, 

 1 osoby zrezygnowała  z udzielonego dofinansowania.

W ramach tego zadania wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie między innymi pieluchomajtek, wózków inwalidzkich, 
aparatów słuchowych, protez kończyn, rowerów do rehabilitacji. 

Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych    
Wpłynęły łącznie 63 wnioski na kwotę 490 493,00 zł.
Zawarto umów ogółem 48 na kwotę 177 530,00 zł.
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Wypłacono dofinansowanie 46 osobom w łącznej wysokości 161 781,00 zł.

Środki wypłacone:
Podział wg ilości osób 
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Podział wg kwot
Bariery 
architektoniczne

46 664

Bariery w 
komunikowaniu

14 875

Bariery techniczne 100 242

Z tego:
 bariery architektoniczne – wszystkie wnioski dotyczyły przystosowania łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 bariery techniczne – wnioski dotyczyły między innymi dofinansowania do zakupu łóżek rehabilitacyjnych – 22 szt., 2 rowerów
trójkołowych, 4 podnośników transportowo–kąpielowych, 2 schodołazów, 3 urządzeń do odbioru strumieniowego TV, 1 windy
krzesełkowej, 1 czytaka, 1 glukometra, 1 systemu wspomagającego słyszenie,
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 bariery w komunikowaniu – wnioski dotyczyły 6 komputerów, 1 programu wspomagającego rozwój, 1 tabletu. 

Nie udzielono dofinansowania: 
 7 osobom uznano wnioski za niezgodne formalnie i merytorycznie,

 8 osób zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie, 2 zrezygnowały z przyznanego już dofinansowania.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych - złożono 1 wniosek PZN Koło w Mikołowie na kwotę 9 534,00 zł. 
Udzielono dofinansowania na kwotę 9 000,00 zł.  W ramach tego zadania zorganizowano trzy jednodniowe wycieczki oraz spotka-
nie z okazji Dnia Białej Laski. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny instytucje – w bieżącym okresie nie wpłynął żaden wniosek. 

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnościami, jako świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie i 
wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami” zadanie zlecone zgodnie z art. 36 – 80 358,31 zł.

Rehabilitacja zawodowa

 Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do po-
trzeb wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb (art. 26) - w bieżącym 
okresie nie złożono wniosków,

 Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy finansowane w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszu-
kujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (art.11): w bieżącym okresie nie złożono wniosków,

 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w bieżącym okresie nie złożono wniosków,

 Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – złożone wnioski – w bieżącym 
okresie nie złożono wniosków. 
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Wydatkowanie środków Państwowych Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 

ZADANIE
     PLAN

ŚRODKI 
OTRZYMANE

ŚRODKI 
WYKORZYSTANE

ZWROTY DO 
PFRON

Zwrot kosztów poniesionych w związku z 
przystosowaniem tworzonych lub 
istniejących stanowisk pracy, stosownie 
do potrzeb wynikających z ich 
niepełnosprawności oraz rozpoznaniem 
przez służby medycyny tych potrzeb 
(art. 26 )  

0,- 0,- 0,- 0,-

Wydatki na instrumenty i usługi rynku 
pracy finansowane w zakresie osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych 
jako poszukujące pracy nie pozostające   
w zatrudnieniu  (art.11)

0,- 0,- 0,- 0,-

Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

0,- 0,- 0,- 0,-

Refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej (art. 26e)

0,- 0,- 0,- 0,-

Środki finansowe na zadania zlecane 
zgodnie z art. 36 (określone w art. 35a 
ust. 1 pkt. 9c)

80 359,00 80 359,00 80 358,31 0,69

Dofinansowanie działalności warsztatów 
terapii zajęciowej działającej na terenie 
powiatu mikołowskiego

2 169 600,00 2 169 600,00 2 169 600,00 0,-

Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów na 
turnusach rehabilitacyjnych

189 602,00 189 602,00 189 602,00 0,-

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się
i w związku z indywidualnymi potrzebami 

161 781,00 161 781,00 161 780,64 0,36
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osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów

380 972,00 380 972,00 380 971,75 0,25

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
osób niepełnosprawnych

9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,-

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny przyznawane osobom 
fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą, osobom prawnym 
i jednostkom organizacyjnym nie 
posiadającym osobowości prawnej

0,- 0,- 0,- 0,-

Razem 2 991 314,00 2 991 314,00 2 991 312,70 1,30

Środki na obsługę 74 783,00 74 783,00 0,-

RAZEM ŚRODKI PFRON 2 991 314,00 3 066 097,00 3 066 095,70 1,30

Aktywny Samorząd

W 2021 r. Powiat Mikołowski na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” otrzymał kwotę 581 438,10 zł.
 Moduł I  – 484 047,00 zł,

 Moduł II –  66 875,00 zł,

 Koszty obsługi realizacji programu – 27 546,10 zł,

 Koszty promocji programu – 1 980,00 zł,

 Koszty ewaluacji programu – 990,00 zł.

W ramach programu realizuje się następujące obszary:
 obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

 obszar A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

 obszar A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

 obszar A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
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 obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub elementów jego oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności narządu wzroku,

 obszar B2 – dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 obszar B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub elementów jego oprogramowania dla osób z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności narządu wzroku,

 obszar B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub elementów jego oprogramowania dla osób ze znacznym lub  
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności narządu słuchu,

 obszar B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego  sprzętu elektronicznego,

 obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

 obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny,

 obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy,

 obszar C5 -  pomoc w zakupie skutera elektrycznego,

 obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobą zależną (dofinansowanie do 
pobytu dzieci w żłobku lub przedszkolu) 

 Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 koszty obsługi realizacji programu 

 koszty promocji programu 

 koszty ewaluacji programu

Do PCPR wpłynęły łącznie 74 wnioski. Wg stanu na dzień 28.02.2022 r. zawarto 69 umów z wnioskodawcami. 5 złożonych wnio-
sków zostało rozpatrzonych negatywnie z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. Wydatki w ramach programu przedstawia-
ją się w następujący sposób (środki można wydatkować do 15.04.2022 r. w zakresie wniosków przyjętych do realizacji w  2021 
roku):
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Lp. Obszar Liczba osób Wydatkowana 
kwota

1 A1 4 25 925,00 zł
2 A2 - 0,00 zł
3 A3 1 2 600,00 zł
4 A4 1 2 999,99 zł
5 B1 8 47 330,00 zł
6 B2 1 2 000,00 zł
7 B3 - 0,00 zł
8 B4 7 26 221,10 zł
9 B5 - 0,00 zł
10 C1 12 254 050,00 zł
11 C2 3 8 060,00 zł
12 C3 3 61 000,00 zł
13 C4 - 0,00 zł
14 C5 6 35 812,50 zł
15 D 6 12 294,04 zł
16 Moduł II 17 56 646,25 zł
RAZEM 69 534 938,88 zł

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
Powiat mikołowski przystąpił do realizacji ww. programu w związku z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej prowadzony przez Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie. Środki zostały wydatkowane 
w następującej wysokości:

 56 700,00 zł na realizację przedmiotowego zadania,

 1 890,00 zł na obsługę programu.
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Umowa dotyczyła zajęć realizowanych przez WTZ w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. Celem programu jest wsparcie osób
niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez 
warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III
W roku 2020 powiat mikołowski przyjął rolę Realizatora programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w związku ze 

złożeniem przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie wniosku o 
dofinansowanie likwidacji barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w ramach projektu „Zdążyć na czas” dotyczący 
zakupu pojazdów (autobusu oraz busa 9-osobowego) przystosowanych do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na 
zajęcia w ramach WTZ. Minimalizacja wykluczenia społecznego poprzez likwidację bariery transportowej”. W związku  z 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 264 342,38 zł z czego:

 257 895,00 zł na dofinansowanie ww. projektu,

 6 447,38 zł na obsługę realizacji projektu.

Realizacja projektu została przesunięta na 2021 r. W ostatecznym rozrachunku wydatkowano kwoty:
 161 019,30 zł - zakup autobusu 20 – osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 90 000,00 zł – zakup busa 9 – osobowego (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na 

wózkach inwalidzkich, 6 447,38 zł na obsługę realizacji projektu. 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

Środki finansowe ogółem przekazane z PFRON na dofinansowanie: 45 400,00 zł. 
Powyższe środki w zależności od potrzeb zgłoszonych we wnioskach do PFRON zostały podzielone:

 Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu: 32 600,00 zł,

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach Górnych: 7 800,00 zł,
 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Mikołowie – Warsztaty Terapii 

Zajęciowej: 5 000,00 zł.
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Celem programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub 
wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  a także objęcie 
wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 
uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Ze środków finansowych PFRON sfinansowano:

 zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla placówek (rowerki stacjonarne, bieżnia elektryczna do biegania, pianki rehabilitacyjne, 
maty rehabilitacyjne) – ŚDS, WTZ; 

 zakup środków ochrony osobistej (płyny dezynfekcyjne, maski chirurgiczne, rękawiczki nitrylowe, lampy bakteriobójcze, ozo-
natory powietrza) – DPS, ŚDS, WTZ;

 zakup kompletów pościeli dla mieszkańców DPS.

Program objął wsparciem ogółem 152 osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień korzystają z usług DPS, ŚDS i WTZ. 

Łączna kwota wykorzystanych środków finansowych PFRON: 44 938,00 zł.

Środki finansowe PFRON niewykorzystane i zwrócone: 462,00 zł.

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnościami, jako świadczenie usług wspierających, które mają na celu 
umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami”

Program adresowany był do osób z niepełnosprawnościami, którzy są mieszkańcami powiatu mikołowskiego, posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program zapewniał osobom z niepełnosprawnościami, w 
stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. 
Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy osobie z niepełnosprawnościami w: 
 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i 

szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finan-
sowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 załatwieniu spraw urzędowych;
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 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

 korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
Usługi asystenta realizowane były 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 22:00. Jedna osoba z niepełnosprawnościami korzystała 

w miesiącu z 30 godzin opieki asystenta.
Asystentami były osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 

lub osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w 
udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. 

W 2021 roku program objął wsparciem 10 osób z niepełnosprawnościami, które realizowane było przez 9 asystentów. Program 
finansowany był ze środków własnych powiatu mikołowskiego w kwocie 37 847,26 zł (miesiące: marzec-kwiecień; listopad-grudzień
2021 – program prowadzony przez PCPR) oraz ze środków PFRON na kwotę 80 358,31 zł (maj-październik 2021 – program 
realizowany jako zadanie zlecone Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w 
Mikołowie). 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
W roku 2021 Powiat Mikołowski otrzymał informację, iż otrzymana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

dotacja celowa z budżetu państwa pokryje w całości zaplanowane wydatki Jednostki. 

Projekt „Akcja – aktywizacja” 
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno - zawodowej uczestników projektu, zwiększenie poziomu kompetencji i 

umiejętności społecznych uczestników projektu oraz podnoszenie poziomu przygotowania i wspierania w prawidłowym 
funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym uczestników projektu poprzez rozwój i wdrażanie kompleksowych usług 
aktywnej integracji. Projekt zakładał  w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2021 r. zastosowanie usług aktywnej integracji w 
stosunku do 134 mieszkańców powiatu mikołowskiego (79K, 55M), którzy dzięki uczestnictwie w projekcie dokonają zmiany w 
swoim życiu poprzez zmiany postawy z pasywnej na aktywną, zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia na rynku pracy oraz
podniosą samoocenę oraz kompetencje społeczne i zawodowe. 
Cel projektu jest spójny z celem szczegółowym RPO WSL 2014 -2020 i zakłada spełnienie kryterium efektywności społeczno - 
zatrudnieniowej w wymiarze społecznym przez 46 uczestników projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez 23 uczestników projektu.
Projekt przewidywał oddzielną rekrutację w 2 cyklach. I cykl trwał od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r., II cykl 01.07.2019 r. do  
30.09.2021 r.
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W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.  projekt zakładał objąć wsparciem następującą grupę:
 35 osób niepełnosprawnych (22K, 13M) (52 % grupy docelowej),

 10 dzieci w wieku 3-15 lat (5K, 5M), przebywających w pieczy zastępczej, 

 8 osób przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub pieczy zastępczej, wobec których 
rozpoczęto proces usamodzielnienia w wieku 16-25 lat (4K, 4M) 

 7 kobiet korzystających z  usług w Punktu Interwencji Kryzysowej, 

 7 osób  korzystających z usług Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” (4K, 
3M)

W okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2021 r. projekt zakładał objąć wsparciem następującą grupę:
 35 osób niepełnosprawnych (18K, 17M)  (52% grupy docelowej),

 10 dzieci w wieku 3-15 lat (5K, 5M), przebywających w pieczy zastępczej, 

 8 osób przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub pieczy zastępczej, wobec których 
rozpoczęto proces usamodzielnienia w wieku 16-25 lat (4K, 4M),

 7 kobiet korzystających z usług w Punktu Interwencji Kryzysowej, 

 7 osób korzystających z usług Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” (3K, 
4M)

Projekt zakładał możliwość wsparcia dla otoczenia uczestników projektu – polegającą m.in. na zapewnieniu opieki nad dzieckiem 
lub osobą zależną, warsztatów psychologicznych, terapii rodzinnej dla członków rodzin uczestników projektu w stosunku do 
zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Grupa docelowa spełnia kryteria wskazane w SZOOP RPO WSL 2014-2020.

 Wartość projektu ogółem: 1 308 000,00 zł,

 Dofinansowanie EFS: 1 111 800,00 zł,

 Wkład własny: 196 200,00 zł.
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DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka: 140

Ogółem
Rodziny
zastępcze
spokrewnione

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Ogółem

W tym
pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

W tym
pełniących
funkcję
specjalistyczną

Łaziska Górne 35 22 10 2 1 0 1

Orzesze 32 11 17 4 0 0 0

Mikołów 53 31 21 1 0 0 0

Wyry 15 7 7 1 0 0 0

Ornontowice 4 1 3 0 0 0 0

Goczał.-Zdrój 1 0 0 1 0 0 0

Razem 140 72 58 9 1 0 1

Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka ze względu na ilość dzieci w nich przebywających:
Ogółem w tym: 140
Bez dzieci 0
1 dzieckiem 99
2 dzieci 22
3 dzieci 7
4 dzieci 6
5 dzieci 1
6 dzieci 2
7 dzieci 1
8 dzieci i więcej 2
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Podział rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka ze względu na stan cywilny oraz wiek:

Stan cywilny
Osoby samotne 43
małżeństwa 97

Wiek rodzin zastępczych 
(w przypadku małżeństw 
osoba młodsza)

Do 21 lat 0
Od 22 - 30 4
Od 31 - 40 22
Od 41 - 50 45
Od 51 - 60 33
Od 61 - 70 25
71 lat i więcej 11

Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka nowo utworzonych w okresie sprawozdawczym:

Ogółem
Rodziny
zastępcze
spokrewnione

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Ogółem

W tym
pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

W tym
pełniących
funkcję
specjalistyczną

Łaziska Górne 5 2 3 0 0 0
Orzesze 5 1 4 0 0
Mikołów 4 2 2
Wyry 3 2 1
Ornontowice 0
Razem 17 7 10
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Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka rozwiązanych w okresie sprawozdawczym:

Ogółem
Rodziny
zastępcze
spokrewnione

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Ogółem

W tym
pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

W tym
pełniących
funkcję
specjalistyczną

Łaziska Górne 5 4 1
Orzesze 3 2 1
Mikołów 7 6 1
Wyry 0
Ornontowice 0

Razem 15 12 2 1

Przyczyny rozwiązania rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka: 
 powrót dziecka do rodziny naturalnej - 3

 rozpoczęcie przez wychowanka procesu usamodzielnienia - 7

 rezygnacja rodziny z pełnionej funkcji – 1

 rodzina zastępcza przeprowadziła się na teren innego powiatu -1

 niewydolność opiekuńczo – wychowawcza RZ – 2

 choroba rodziny -1
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Liczba dzieci w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka: 

Ogółem
Rodziny 
zastępcze
spokrewnione

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Ogółem

W tym
pełniące
funkcję
pogotowia

 rodzinnego

W tym
pełniących
funkcję
specjalistyczną

Łaziska Górne 80 30 15 20 13 15
Orzesze 63 15 32 16 0 0
Mikołów 70 36 29 5
Wyry 22 7 8 7
Ornontowice 6 1 5
Goczał.-Zdrój 4 0 0 4
Razem 245 89 89 52 13 15

Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej z podziałem na wiek, płeć, orzeczenia o niepełnosprawności:
Ogółem 245

Wiek dziecka

0 3

1-3 25

4-6 22

7-13 76

14-17 74

18-24 45

W tym dziewczęta 133

Posiadające orzeczenia 
o niepełnosprawności

Ogółem
W rodzinach
zastępczych
spokrewnionych

W rodzinach
zastępczych
niezawodowych

W rodzinach
zastępczych
zawodowych

Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Ogólna liczba dzieci 33 15 11 6 1

Symbol przyczyny
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niepełnosprawności:

01 – U – upośledzenie umysłowe 6 1 3 2 0

02 – P – choroby psychiczne 8 2 3 3 0

03 – L – zaburzenia głosu, mowy
i choroby słuchu

6 2 2 2 0

04 – O – choroby narządu wzroku 1 0

05 – R – upośledzenie narządu ruchu 3 2 1

06 – E – epilepsja 2 2

07 – S - choroby układu oddechowego 
i krążenia 

2 1 1

09 – M – choroby układu 
 moczowo - płciowego

1 1

10 – N – choroby neurologiczne 11 5 5 1

11 – I - inne 2 1 1

12 – C – całościowe  zaburzenia
rozwojowe

4 3 1

Wśród dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności część dzieci ma wskazane dwa lub więcej symboli przyczyny  
niepełnosprawności.

Podział dzieci ze względu na powód ich umieszczenia w pieczy zastępczej: 

Dzieci umieszczone
w pieczy zastępczej, 
na skutek

Rodziny
spokrewnione

Rodziny
niezawodowe

Rodziny zawodowe

Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Ogółem

W tym pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

W tym
pełniących
funkcję
specjalistyczną

Ogółem 89 89 52 13 15

Sieroctwa 5 3 0 0 0

Półsieroctwa 7 4 0 0 0

Uzależnienia
rodziców:

38 42 16 7 7
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W tym od alkoholu: 31 41 15 7 4

Przemocy 
w rodzinie

4 8 3 0 4

Bezradności 
w sprawach
opiekuńczo- 
wychowawczych

19 20 24 5 1

Niepełnosprawności
co najmniej
jednego z rodziców

1 3 3 0 1

Długotrwałej lub
ciężkiej choroby co
najmniej jednego 
z rodziców

7 2 0 0 0

Ubóstwa 0 0 0 0 0

Bezrobocia 0 0 0 0 0

Nieodpowiednich
Warunków
mieszkaniowych

0 0 0 0 0

Pobytu za granicą
co najmniej
jednego z rodziców

2 0 0 0 0

Inne* 6 7 6 1 2

 * porzucenie dziecka – 13

    osadzenie rodz. biol. w ZK – 3

   umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na wniosek matki - 1

   nieletnia matka – 2

   konflikt w rodzinie – 2
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Napływ dzieci do pieczy zastępczej: 46

Wyszczególnienie

Liczba dzieci

Rodziny
spokrewnione

Rodziny
niezawodowe

Rodziny
zawodowe
ogółem

W tym pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

W tym
pełniących
funkcję
specjalistyczną

Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Liczba dzieci do 18
roku życia
umieszczonych
w pieczy zastępczej,
z tego:

9 17 13 8 7

Z rodziny
naturalnej

9 11 11 8 6

Z rodzinnej
pieczy zastępczej

0 6 2 0 1

Z instytucjonalnej
pieczy zastępczej

0 0 0 0 0

Inne* 0 0 0 0 0

 Liczba dzieci umieszczonych:
 w nowo utworzonych rodzinach zastępczych: 23

 w ramach rodzin już istniejących rodzin zastępczych: 16

 w ramach już istniejących rodzinnych domów dziecka: 7
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Odpływ dzieci z pieczy zastępczej do 18 roku życia: 26

Wyszczególnienie

Liczba dzieci
Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Rodziny
spokrewnione

Rodziny
niezawodowe

Rodziny
zawodowe
ogółem

W tym pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

W tym
pełniących
funkcję
specjalistyczną

Liczba dzieci do
18 roku życia 
z tego, które:

7 4 13 8 2

Powróciły do
rodziny

         naturalnej
2 3 1 1 1

Zostały umieszczone  
w rodzinnej pieczy
zastępczej

3 0 6 6 0

Zostały umieszczone
w instytucjonalnej
pieczy zastępczej

0 0 3 0 0

Zostały
przysposobione 0 1 3 1 0

Inne* 2 0 0 0 1

*- rodzina wyprowadziła się na teren innego powiatu – 2
- umieszczenie w zakładzie leczniczo-opiekuńczym – 1
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 Odpływ dzieci z pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia: 

Wyszczególnienie

Liczba dzieci
Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Rodziny
spokrewnione

Rodziny
niezawodowe

Rodziny
zawodowe
ogółem

W tym pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

W tym
pełniących
funkcję
specjalistyczną

Liczba dzieci
powyżej 18 roku
życia, z tego które:

6 3 3

Powróciły do
rodziny naturalnej

0 0 1

Założyły własne
gospodarstwo
domowe

0 1 2

Wyjechały za
granicę 0 0 0

Inne* 6 2 0

*- nadal mieszka z byłymi rodzicami zastępczymi – 8

Okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej (w przypadku rozwiązania rodziny zastępczej lub jej opuszczenia przez 
dziecko liczy się ostatni dzień przebywania dziecka w rodzinie zastępczej):

Wyszczególnienie

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Ogółem Do 3 m-cy
Powyżej
3 do 6
m-cy

Powyżej
6 do 12
m-cy

Powyżej
1 roku do 2 lat

Powyżej 
2 do 3 lat

Powyżej  
3 lat

Rodziny
zastępcze
spokrewnione

89 4 2 4 8 3 68

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

89 2 8 4 3 2 70
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Rodziny zastępcze
zawodowe, w tym
pełniące funkcje:

52 2 8 4 7 6 25

pogotowia
rodzinnego

13 0 6 3 2 1 1

specjalistyczną

Rodzinny 
Dom Dziecka

15 4 2 0 3 6 0

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej mających kontakt z rodzicami biologicznymi:

Wyszczególnie
Rodziny
zastępcze
spokrewnione

Rodziny
zastępcze
niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodzinny 
Dom 
Dziecka

Ogółem

W tym
pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

W tym
pełniące
funkcję
specjalistyczną

Kontakty dzieci 
ogółem w tym:

45 28 29 12
9

Kontakty 
regularne

19 11 18 4
7

Kontakty 
nieregularne

26 17 11 8
2

Liczba zwołanych zespołów ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych:
Liczba zespołów ogółem Liczba omówionych dzieci
265 401
*W przypadku rodzeństw podczas jednego zespołu omówionych może być kilkoro dzieci.
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Adopcja (dotyczy wyłącznie dzieci zgłoszonych w 2021r.) : 

Liczba dzieci
zgłoszonych do ośrodka adopcyjnego

Sposób załatwienia sprawy

Adopcja
dziecka

Odstąpienie od
kwalifikacji do
przysposobienia

Sprawa w toku

21 2 10 9

Świadczenia dla rodzin zastępczych:
RODZAJ ŚWIADCZENIA ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ

Miesięczna pomoc pieniężna 2508 2 374 169 zł

Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 186 41 078 zł

Jednorazowe świadczenie w związku z przyję-
ciem dziecka 26 27 017 zł

Świadczenie na pokrycie kosztów zdarzenia 
losowego 2 9 600 zł

Świadczenie na utrzymanie lokalu 31 116 203 zł

Świadczenie na remont lokalu 5 15 000 zł

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wraz 
z pochodnymi 98 326 460zł  

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych peł-
niących funkcję pogotowia rodzinnego wraz z 
pochodnymi 12 57 240 zł  

Wynagrodzenie dla RDDz 12 54 377 zł

Wynagrodzenia osoby do pomocy wraz z po-
chodnymi (rodzina zawodowa) 103 175 230 zł

Wynagrodzenia osoby do pomocy wraz z po- 23 75 058 zł

43



chodnymi(rodzinny dom dziecka)
Wynagrodzenie rodziny pomocowej 2 355 zł

OGÓŁEM 3007 3 271 787 zł

Dodatek wychowawczy 500+ = 2103 świadczeń miesięcznego dodatku wychowawczego 500+ na kwotę 1 043 467 zł.

Usamodzielnienia 

Rodziny zastępcze: 
Przyznano 212 świadczeń na kwotę 148 402 zł, w tym:

 6 świadczeń pomoc pieniężna na usamodzielnienie: na kwotę 28 796 zł,

 201 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki na kwotę 111 367 zł,

 5 świadczeń pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 8 239 zł.
Liczba wychowanków którzy w 2021r. rozpoczęli proces usamodzielnienia w rodzinach zastępczych: 3.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze:
 Dom Dziecka w Orzeszu, ul. Wawrzyńca 87A - koszt utrzymania: 7 760,00 zł,
 Dom Dziecka w Łaziskach - Łaziska Górne, ul. Leśna 12 - koszt utrzymania: 6 548,56 zł,

 Dom Dziecka w Mikołowie – Mikołów, ul. Przy Plantach 16 - koszt utrzymania: 10 187,23 zł.
Dzieci w placówce w 2021r.:

  liczba dzieci opuszczających placówkę: 11
  liczba dzieci przyjętych do placówki: 10
  liczba zespołów ds. oceny sytuacji dzieci: 10

Usamodzielnienia – placówki opiekuńczo –wychowawcze: 
Przyznano świadczeń: 137 na kwotę 95 528,00 zł, w tym:

  5 świadczeń- pomoc pieniężna na usamodzielnienie: na kwotę 17 805,00 zł,

 127 świadczeń pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki na kwotę 69 366,00 zł,

 5 świadczeń pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 8 357,00 zł.
Liczba wychowanków którzy w 2021 r. rozpoczęli proces usamodzielnienia: 6.
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PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W okresie sprawozdawczym w Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielono: 

 82 porad interwencyjnych (nawiązanie pierwszego kontaktu z osobą w kryzysie, wywiady środowiskowe, współpraca z 
instytucjami w sprawie rodzin), 

 474 porad pomocowych w tym: pomoc psychologiczna, terapeutyczna, psychoedukacja, rozmowy motywujące, wsparcie, 

 157 rodzin skorzystało z pomocy terapeuty dziecięcego, odbyło się 805 spotkań (w tym 786 pomocowo i 19 interwencyjnie), 
w których wzięło udział 128 dzieci i 114 dorosłych,

 udzielono 70 porad prawnych, 
 założono 6 Niebieskich Kart,
 odbyły się 3 edycje Szkoły Rodziców – w sumie wzięło w nich udział 18 osób, przeprowadzono także indywidualne spotkania

pod kątem umiejętności wychowawczych – skorzystała 1 osoba,
 456 osoby zostały objęte pomocą tut. Punktu

Wykres przedstawia porównanie ilości porad interwencyjnych i pomocowych przeprowadzonych  w Punkcie Interwencji 
Kryzysowej w Łaziskach Górnych w latach 2018-2021. 
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Figura 7: Porównanie ilości porad interwencyjnych i pomocowych

przeprowadzonych w Punkcie Interwencji Kryzysowej w 

Łaziskach Górnych w latach 2018 - 2021



Jak wskazuje powyższy wykres ilość porad pomocowych względem interwencyjnych jest co roku znacząco wyższy. Widoczna jest 
potrzeba wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz działań profilaktycznych z zakresu szeroko pojętego kryzysu na terenie
całego powiatu mikołowskiego.
Z obserwacji pracowników PIK wynika, iż jest bardzo duże zapotrzebowanie na organizację warsztatów Szkoła Rodziców zarówno 
dla osób mających zobowiązania sądowe, jak i chcących podwyższyć swoje kompetencje wychowawcze. W roku 2021 odbyły się 3 
edycje. Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest jedyną instytucją, która regularnie prowadzi 
Szkołę Rodziców na terenie powiatu mikołowskiego. 
W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia odbywały się w mniejszych grupach dlatego liczba osób jest mniejsza niż w 
poprzednich latach. Ze względu na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie tworzą się listy osób rezerwowych chcących brać 
udział w kolejnych edycjach. 

Działania realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej

Profilaktyczne warsztaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu mikołowskiego

Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej przeprowadzili w okresie od września do listopada 2021r. warsztaty dla klas VIII szkół 
podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu mikołowskiego. Warsztatami zostało objętych 7 szkół, w każdej brały udział 2 
klasy. Zostało przeprowadzonych  łącznie 14 spotkań. We wszystkich zajęciach uczestniczyło 252 uczniów. Tematem warsztatów 
było radzenie sobie w sytuacjach kryzysu i wypracowanie wzajemnego wsparcia. W jednej z klas VIII podczas spotkania wynikła 
potrzeba ze strony uczniów zobaczenia się po raz drugi. Należy zaznaczyć, iż coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których 
pracownicy PIK obejmują pomocą całą klasę w sytuacji kryzysowej np. samobójstwa ucznia. W roku 2021r. takim wsparciem 
zostały objęte 3 klasy (65 uczniów). 

 Kampania na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w roku 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 
Polsce nie odbyła się KONFERENCJA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE,

 W roku 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
nie odbył się,

 W roku 2021 odbyły się 3 edycje Szkoły Rodziców w tym jedna edycja współfinansowana ze środków budżetu 
województwa śląskiego. Wszystkie edycje Szkoły Rodziców były skierowane do osób posiadających duże trudności 
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wychowawcze oraz zobowiązania sądowe. Każda edycja liczyła 8 spotkań warsztatowych. W sumie w spotkaniach wzięło 
udział 18 osób. Dodatkowo tut. Punkt prowadził indywidualne spotkania Szkoły Rodziców. Wzięła w niej udział 1 osoba,

 Od maja do lipca 2021r. odbyła się jedna edycja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie na terenie powiatu  mikołowskiego. Zorganizowano cykl 12 spotkań grupowych, raz w tygodniu w wymiarze 
pięciu godzin zegarowych. W ramach realizacji zadania zostało objętych 12 osób, 10 ukończyło. Powyższe działania były 
zlecone przez Powiat  Mikołowski Stowarzyszeniu Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” w Mikołowie,

 Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej raz w miesiącu regularnie uczestniczą w superwizjach mających na celu 
wymianę spostrzeżeń, podzielenie się swoimi obawami i trudnościami, na które pracownik natknął się podczas swojej pracy, 
wymianę doświadczeń oraz podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

Programy realizowane przez Punkt Interwencji Kryzysowej

Projekt „Akcja aktywizacja” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2018-2020. 

We wrześniu 2021r. odbyły się 3 spotkania warsztatowe pn. „Radzenie sobie ze stresem”. Wzięło w nich udział 7 osób.

W okresie od października do końca listopada 2021 roku PIK zrealizował projekt pod nazwą: „Zacznij od rodziny”, który 
dofinansowany był ze środków budżetu województwa śląskiego. W ramach projektu odbywały się:

 Szkoła Rodziców
W Szkole Rodziców wzięło udział 8 osób, ukończyło je 8. Warsztaty skierowane były do rodziców, w których występuje 
problem alkoholizmu i przemocy domowej. Zajęcia podzielone zostały na 8 trzy godzinnych spotkań, prowadzone przez dwie
osoby – pedagoga i psychologa. Szkoła Rodziców skierowana była do rodziców, w których rodzinach występuje problem 
alkoholizmu i przemocy domowej. 

 Warsztaty profilaktyczne zachowań ryzykownych dla młodzieży
W warsztatach wzięło udział 10 dzieci, a ukończyło je 5. Skierowane były do dzieci w wieku 12-16 lat, które korzystały z 
indywidualnych konsultacji terapeutycznych w tut. Punkcie. Celem warsztatów było m.in.: rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych młodzieży, budowanie właściwego obrazu własnej osoby, wzrost poczucia własnej wartości. Zajęcia 
obejmowały 6 trzygodzinnych spotkań, które odbywały się raz w tygodniu. Prowadzone były przez terapeutę dziecięcego. 
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 Zajęcia edukacyjne – warsztaty dla rodziców. Spotkania przeznaczone były dla rodziców, których dzieci korzystały z 
warsztatów profilaktycznych zachowań ryzykownych dla młodzieży. W zajęciach uczestniczyło 6 osób. Odbyły się dwa 
zajęcia, po 3 godziny każde. Zajęcia miały na celu nabycie wiedzy dotyczącej zaburzeń depresyjnych  u nastolatków 
wynikające z sytuacji domowej, np. przemocy, choroby alkoholowej, przeżyć traumatycznych. Zajęcia prowadzone były przez
dwie osoby - terapeutę dziecięcego i socjologa.

Domy Pomocy Społecznej
Zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie 

i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Na 
dzień 31 grudnia 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 245 mieszkańców, w tym 151 mieszkańców skierowanych 
przed dniem 1 stycznia 2004 roku, czyli na tzw. ,,starych zasadach” i 94 mieszkańców przebywających na zasadach 
obowiązujących od 1 stycznia 2004 roku.

Tabela nr 1. Mieszkańcy umieszczeni według starych i nowych zasad stan na dzień 31 grudnia 2021r.

Dom Pomocy Społecznej

Liczba miejsc 
statutowych 
w domu pomocy
społecznej

Liczba 
mieszkańców 
na tzw. ,,starych 
zasadach”

Liczba mieszkańców
na zasadach 
obowiązujących 
od 01.01.2004r.

Dom Pomocy Społecznej 
w Orzeszu,  ul. Traugutta 45, 
43-180 Orzesze

90 74 16

Dom Pomocy Społecznej - Ośrodek 
dla Osób Niepełnosprawnych,  
ul. Gliwicka 366, 
43-190 Mikołów -Borowa Wieś

93 50 42

Dom Pomocy Społecznej A - Ośrodek dla 
Osób Niepełnosprawnych,                           
ul. Gliwicka 366, 
43-190 Mikołów -Borowa Wieś

63 27 36

RAZEM 246* 151 94

*na dzień 31.12.2021rok  DPS Mikołów posiadał jedno wolne miejsce
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Na poszczególne domy pomocy społecznej przekazano w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dotację w 
łącznej kwocie 6 476 633,00 zł.

DPS
Wykonanie planu
na dn. 31.12.2021 r.

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu 3 075 695,00 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Mikołowie – Borowej Wsi  2 228 788,00 zł 

Dom Pomocy Społecznej A w Mikołowie – Borowej Wsi 1 172 150,00 zł 

RAZEM 6 476 633,00 zł

Zadaniem domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu mikołowskiego jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb 
bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, społecznych i religijnych przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców. W zakresie potrzeb bytowych dom zapewnia wyżywienie i odzież, także usługi opiekuńcze 
polegające na pielęgnacji i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Domy świadczą również inne usługi wspomagające, 
polegające między innymi na prowadzeniu terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych jej 
mieszkańców. Domy pomocy społecznej podejmują również działania zmierzające do usamodzielniania mieszkańców, w miarę ich 
możliwości. Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane między innymi osoby, które z uwagi na wiek, sytuację zdrowotną, 
rodzinną, życiową, a także warunki mieszkaniowe czy materialne, kwalifikują się  do korzystania z tej formy pomocy. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Środowiskowy Dom Samopomocy znajdujący się na terenie powiatu mikołowskiego jest placówką dziennego pobytu 

przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo. Posiada 20 miejsc i jest 
prowadzony jako zadanie administracji rządowej zlecone powiatowi, co oznacza, że finansowany jest w całości z budżetu państwa.

W 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował następującym budżetem:

Koszty merytoryczne
Zatrudnienie personelu 374 954,92
Koszt posiłków terapeutycznych 13 709,05

Koszty obsługi zadania 
w tym koszty administracyjne

Koszt zakupu energii, mediów 19 288,93
Koszt usług medycznych 4 950,00

Koszt usług pozostałych 6 254,26
Inne koszty, w tym koszty Koszt zakupu materiałów 11 675,94
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wyposażenia i promocji
Koszt dostępu do sieci Web 399,00
Koszt telekomunikacji 785,90

Koszty administracyjne 9 000,00
RAZEM 441 018,00

D jak DEMOGRAFIA 

Poniżej znajdują się tabele obrazujące tendencje demograficzne w powiecie mikołowskim.

Liczba mieszkańców na koniec 2019 roku

Lp. Nazwa gminy Kobiety Mężczyźni Ogółem

1. Mikołów 20 614 18 818 39 432

2. Łaziska Górne 10 706 9 861 20 567

3. Orzesze 10 667 10 431 21 098

4. Ornontowice 3 096 2 984 6 080

5. Wyry 4 287 4 055 8 342

Łączna liczba: 49 370 46 149 95 519

Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

Lp. Nazwa gminy Kobiety Mężczyźni Ogółem

1. Mikołów 20 586 18 716 39 302

2. Łaziska Górne 10 651 9 774 20 425

3. Orzesze 10 676 10 415 21 091

4. Ornontowice 3 110 2 960 6 070

5. Wyry 4 309 4 048 8 357

Łączna liczba: 49 332 45 913 95 245
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Liczba mieszkańców na koniec 2021 roku

Lp. Nazwa gminy Kobiety Mężczyźni Ogółem

1. Mikołów 20534 18612 39146 

2. Łaziska Górne 10505 9 644 20149  

3. Orzesze 10523 10298 20821 

4. Ornontowice 3097 2937  6034

5. Wyry 4384 4142 8526

Łączna liczba: 49 043 45 633 94 676

E jak EDUKACJA

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu współpracuje z 9 szkołami i placówkami oświatowymi podległymi administracji powiatu 
mikołowskiego:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie,
2. II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie,
3. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie,
4. Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych,
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach,
6. Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie,
7. Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie,
8. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie,
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mikołowie.

Wydział sprawuje nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w
szczególności:
 prawidłowością dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub 

placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowaniem mieniem;
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 przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
 przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Realizuje również zadania zawarte między innymi w Ustawie o systemie oświaty, Ustawie Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe, Ustawie prawo oświatowe, Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz w Karcie Nauczyciela dotyczące 
organu prowadzącego. Wojewoda przekazał jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na zadania własne z przeznaczeniem 
na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Dotację otrzymały: Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie i Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie.

Wydział nadzorował realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, na który powiat mikołowski otrzymał 
dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 54 860 zł. W ramach realizowanego zadania uczniowie sześciu szkół 
prowadzonych przez powiat mikołowski uczestniczyli w wycieczkach szkolnych. 

Powiat Mikołowski otrzymał również 90 000 zł w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”. Program jest skierowany dla 
szkół podstawowych, a finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pieniądze trafiły do Szkoły Podstawowej nr 1 
Specjalnej im. ks. Jana Twardowskiego w Mikołowie oraz do Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej w Mikołowie na zakup 
wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności 
samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych. 
Kolejny projekt to „Zielona Pracownia 2021”, który polegał na utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych i geograficznych. Program realizowany był przez Zespół Szkół 
Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

W 2021 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie realizowało 
program pod nazwą: ”Profilaktyka zaburzeń wczesnodziecięcych oraz minimalizowanie skutków niepełnosprawności 
fizycznej, ruchowej i intelektualnej dzieci i młodzieży z Powiatu Mikołowskiego”. Program realizowany jest w latach 2018 – 
2022. 

Liczba wydanych skierowań do:
 kształcenia specjalnego – 59,
 kształcenia specjalnego poza granicami powiatu – 6,
 młodzieżowych ośrodków socjoterapii – 1,
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 młodzieżowych ośrodków wychowawczych – 11.

Wydział współpracuje z Sądem Rejonowym w Mikołowie, prowadzi dokumentację nieletnich z terenu powiatu mikołowskiego 
oraz obsługę elektronicznego systemu kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu skierował w 2021 r. 60 wniosków do Zarządu Powiatu Mikołowskiego.

W roku 2021 przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Po zdaniu egzaminu przed komisją rozpatrującą wnioski nauczycielom wydano akty nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego.

Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej Starosta Mikołowski przyznał 24 pracownikom szkół i placówek oświatowych 
Nagrodę Starosty Mikołowskiego.

Szkoły na bieżąco dostosowują profile kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. W zespołach szkół corocznie tworzone są 
nowe kierunki kształcenia.

Uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Mikołowski przyznano 175 Stypendia Starosty Mikołowskiego za wybitne wyniki w 
nauce, za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wydział opracował Informator – szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu mikołowskiego skierowany do uczniów klas 
ósmych szkół podstawowych.

Wydział zapewnia realizację obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi i 
sprzężonymi oraz z niedostosowaniem społecznym. Dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 
głębokim zapewniamy realizację ww. obowiązku poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Ośrodku Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczym w Wyrach prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Mikołowie.

Powiat zapewnia realizację zadania: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym w Wyrach prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Mikołowie oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TERAPIS w Mikołowie, Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej SKARB w Mikołowie i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EUREKA w Łaziskach 
Górnych, „Happy Kids” w Orzeszu. 
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Realizowana jest współpraca z Gminą Mikołów w sprawie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Mikołowie. Dzięki tej współpracy oraz przekazywanym corocznie środkom finansowym w postaci dotacji biblioteka 
osiąga bardzo dobre wyniki w pracy i przyczynia się do zajęcia wysokich lokat wśród bibliotek powiatu mikołowskiego w 
agregatowym indeksie aktywności.

F jak FINANSE

Analiza finansów Powiatu Mikołowskiego za rok 2021 

Środki finansowe znajdujące się w budżecie Powiatu Mikołowskiego przeznaczane są przede wszystkim na realizację zadań 
ustawowych powiatu. Znaczące wydatki są ponoszone na oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą  - 53 404 577,13 zł, pomoc 
społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej, rodzinę – 24 702 318,30 zł, administrację publiczną – 17 667 987,91 zł, transport 
i łączność – 14 634 083,21 zł, bezpieczeństwo publiczne – 6 702 397,17 zł, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową – 4 
840 512,92 zł, ochronę zdrowia – 3 006 970,89 zł.

Budżet Powiatu Mikołowskiego w roku 2021 kształtował się stabilnie przy założeniu realizacji wszystkich zadań nałożonych 
przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

Wydatki w roku 2021 wynosiły 129 774 725,71 zł co stanowiło 94,95 % planu. Poniższy wykres przedstawia wydatki w podziale na
wydatki majątkowe i wydatki bieżące zrealizowane w roku.

Podział wydatków w roku 2021

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Ogółem

113 762 902,92 16 011 822,79 129 774 725,71
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Wartościowe ujęcie wydatków bieżących w roku 2021 przedstawia poniższa tabela i wykres. 

Podział wydatków bieżących w roku 2021

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
71 421 683,25

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
20 355 866,76

Dotacje  na zadania bieżące 
13 112 385,04

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
5 454 329,66

Wydatki na programy UE 3 133 578,03

Obsługa długu j.s.t. 285 060,18

Ogółem 113 762 902,9
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Figura 8: Podział wydatków
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Figura 9: Podział wydatków bieżących



Wartościowe ujęcie wydatków majątkowych w roku 2021 przedstawia poniższa tabela i wykres.

Podział wydatków majątkowych w roku 2021

Programy i 
projekty 
finansowane z 
UE

Dotacje
Pozostałe inwestycje i
zakupy inwestycyjne

Ogółem 

36 900,00 214 085,00 15 760 837,79 16 011 822,79
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Podział wydatków w roku 2021 według poszczególnych działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w roku 2021

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 53 404 577,13

Pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki 
społecznej, rodzina 

24 702 318,30

Administracja publiczna 17 667 987,91

Transport i łączność 14 634 083,21

Ochrona zdrowia 3 006 970,89

Bezpieczeństwo publiczne 6 702 397,17

Wymiar sprawiedliwości 263 587,03

Obsługa długu publicznego 285 060,18

Różne rozliczenia 3 664 204,00

Ochrona środowiska, rolnictwo i łowiectwo, 
leśnictwo, ogrody botaniczne

503 886,94

Gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa 4 840 512,92
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Pozostałe 99 140,03

Ogółem 129 774 725,71
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Figura 11: Wydatki ogółem

Figura 11: Wydatki ogółem



Zestawienie planu do wykonania wydatków w roku 2021 w tysiącach złotych w poszczególnych działach przedstawia się 
następująco:

Zestawienie planu do wykonania wydatków w roku 2021 w tys. zł

Dział Plan Wykonanie

1 2 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 35 33

020 Leśnictwo 25 22

100 Górnictwo i kopalnictwo 9 9

600 Transport i łączność 16 077 14 634

630 Turystyka 2 2

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 044 3 023

710 Działalność usługowa 1 824 1 818

750 Administracja publiczna 18 003 17 668

752 Obrona narodowa 1 0

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 6 722 6 702

755 Wymiar sprawiedliwości 264 264

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem 0 0

757 Obsługa długu publicznego 384 285

758 Różne rozliczenia 4 513 3 664

801 Oświata i wychowanie 48 457 45 039

851 Ochrona zdrowia 3 080 3 007

852 Pomoc społeczna 12 437 12 242

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-
łecznej 4 265 4 019

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 419 8 365

855 Rodzina 8 580 8 441
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900
Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska 392 389

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 79 77

925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natu-
ralne obszary i obiekty chronionej przyrody 50 50

926 Kultura fizyczna 21 20

136 682 129 775

Dochody w roku 2021 wynosiły:131 085 775,82 zł co stanowiło 99,44 % planu.
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Figura 12: Zestawienie planu do wykonania wydatków w roku 2021 w tyś. zł



Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się dochodów w roku 2021:

Podział dochodów w roku 2021

Dochody bieżące Dochody majątkowe Ogółem

123 105 615,74 7 980 160,08 131 085 775,82
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Figura 13: Podział dochodów



Podział dochodów wg źródeł w roku 2021 przedstawia poniższa tabela i wykres:

Podział dochodów wg źródeł w roku 2021

Subwencje Dotacje (+ UE)
Dochody własne 
(podatki PIT + CIT)

Ogółem

47 391 892,00 27 165 865,45 56 528 018,37 131 085 775,82
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Figura 14: Podział dochodów wg źródeł



Podział dochodów wg otrzymanych dotacji w roku 2021

Dotacje na zada-
nia z zakresu ad-
ministracji rządo-
wej

Dotacje  z tytułu 
umów  między 
j.s.t.

Dotacje z tytułu 
porozumień z ad-
ministracją rządo-
wą

Środki UE 

Dotacje i środki pozostałe
w tym: z budżetu pań-
stwa na współfinansowa-
nie projektów unijnych, 
środki z funduszy celo-
wych i inne środki ze-
wnętrzne

10 731 507,99 4 178 410,19 310 354,44 2 874 257,55 112 991 245,65
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Figura 15: Podział dochodów wg otrzymanych dotacji



Zestawienie planu do wykonania dochodów w roku 2021 w tysiącach złotych w poszczególnych działach przedstawia się 
następująco:

Zestawienie planu do wykonania dochodów w roku 2021 w tys. zł

Dział Plan Wykonanie

1 2 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 15 14

020 Leśnictwo 15 13

100 Górnictwo i kopalnictwo 9 9

600 Transport i łączność 6 570 6 746

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 871 2 936

710 Działalność usługowa 2 107 2 094

750 Administracja publiczna 3 663 3 666

752 Obrona narodowa 1 0

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 6 378 6 375

755 Wymiar sprawiedliwości 264 264

756

Dochody od osób prawnych, od osób fi-
zycznych i od innych jednostek nieposia-
dających osobowości prawnej oraz wydat-
ki związane z ich poborem 42 572 43 280

757 Obsługa długu publicznego 0 0

758 Różne rozliczenia 47 392 47 393

801 Oświata i wychowanie 3 000 1 473

851 Ochrona zdrowia 1 855 1 837

852 Pomoc społeczna 9 687 9 646

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-
łecznej 1 281 1 192

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 296 298

855 Rodzina 3 515 3 523
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900
Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska 328 327

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz na-
turalne obszary i obiekty chronionej przy-
rody

0 0

926 Kultura fizyczna 0 0

131 820 131 086
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Figura 16: Zestawienie planu do wykonania dochodów w roku 2021 w tys. zł



Analiza finansów Powiatu w latach 2019 - 2022

Analiza została przeprowadzona w perspektywie lat 2019 - 2022. Przyjęto założenie, że okres czteroletni będzie wystarczający 
dla potrzeb oceny finansów jednostki samorządu terytorialnego. 

Przedstawione dane dot. lat 2019 - 2021 pochodzą z odpowiednich sprawozdań Rb oraz WPF. Dane dotyczące roku 2022 
stanowią plan budżetu na chwilę opracowania dokumentu (chyba że wskazano inaczej). Analiza ma na celu ocenę głównych 
pozycji w budżecie, prześledzenie ich zmian oraz wychwycenie tworzących się trendów.

Poniżej przedstawiono wybrane dane budżetu Powiatu Mikołowskiego: 

 
2019 2020 2021 2022

Dochody ogółem, w tym: 106 903 824 121 257 189 131 085 776 115 657 709

•    dochody bieżące 100 693 505 109 971 855 123 105 616 112 102 572

•    dochody majątkowe 6 210 319 11 285 334 7 980 160 3 555 138

Wydatki ogółem, w tym: 103 044 761 119 223 172 129 774 726 128 911 691

•    wydatki bieżące, w tym: 94 722 336 106 466 983 113 762 903 116 752 420

-     wydatki na wynagrodzenia i składki 56 347 535 66 389 953 71 421 683 74 468 581

-     odsetki 481 247 497 066 285 060 436 502

•    wydatki majątkowe 8 322 425 12 756 189 16 011 823 12 159 271

Nadwyżka bieżąca 5 971 169 3 504 872 9 342 713 -4 649 848

Przychody zwrotne 0 8 451 571 2 500 000 7 500 000

Rozchody 2 374 295 2 606 280 3 887 186 2 423 140

Kwota długu 15 145 792 20 991 083 19 581 318 26 658 178

W kolejnych podrozdziałach szczegółowo opisano poszczególne pozycje budżetu.

Dochody

Poniższy wykres przedstawia dochody ogółem Powiatu w badanym okresie w podziale na dochody bieżące i majątkowe.
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Wykres 1. Dochody ogółem w Powiecie Mikołowskim w latach 2019 - 2022 [mln zł]
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Dochody ogółem w latach 2019 - 2021 Powiat wykonywał na poziomie 106,9 -  131,1 mln zł, przy czym za 100,7 – 123,1 mln zł z 
tej kwoty odpowiadały dochody bieżące, które z reguły cechuje większa powtarzalność niż dochody majątkowe, które mają 
charakter incydentalny. Przedstawiony plan na rok 2022 rok przewiduje dochody na łącznie 115,7 mln zł, w tym 112,1 mln zł 
dochodów bieżących i 3,6 mln zł dochodów majątkowych, co oznacza spadek dochodów ogółem względem wykonania roku 
poprzedniego o 11,8%. W dalszej części opracowania dokonano pogłębionej analizy dochodów.

Dochody bieżące

Następny wykres przedstawia dochody bieżące Powiatu, podzielone na źródła według struktury dla wieloletniej prognozy 
finansowej, które stanowią jeden z głównych elementów wpływających na ocenę kondycji finansowej JST oraz zdolności do obsługi 
długu.
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Wykres 2. Dochody bieżące według struktury WPF w latach 2019 - 2022 [mln zł]
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Dochody bieżące w latach 2019 – 2021 systematycznie rosły od 100,7 mln zł do 123,1 mln zł, co stanowi średnioroczne tempo 
wzrostu na poziomie 10,6%. Plan na 2022 rok zakłada dochody z tego tytułu w wysokości 112,1 mln zł. 

Największymi składnikami dochodów bieżących Powiatu są dochody z dotacji zewnętrznych. Dochody te kształtowały się w latach
2019 – 2021 na poziomie 18,6 – 22,6 mln zł i stanowiły średnio 18,4% udziału w dochodach bieżących. Według budżetu, w 2022 
roku Powiat planuje dochody z tego tytułu w kwocie 19,2 mln zł. Dochody z dotacji nie mają wpływu na zdolność do obsługi długu 
dla Powiatu z uwagi na konstrukcję wskaźnika indywidualnej spłaty zadłużenia z art. 243 ufp. Środki celowe zwiększają dochody, 
jednak nie mają wpływu na poziom wypracowywanej nadwyżki bieżącej budżetu. 

Następnym ważnym składnikiem jest subwencja ogólna, która w latach 2019 - 2021 wynosiła między 32,4 – 47,4 mln zł, a plan na
2022 rok zakłada 42,5 mln zł. Na wysokość subwencji Powiat nie ma bezpośredniego, krótkookresowego wpływu. We wszystkich 
latach największą część subwencji stanowi jej część oświatowa, która utrzymuje się na poziomie 30,8 – 40,4 mln zł. Wysokość 
subwencji oświatowej zależy od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki oraz liczby uczniów i rozdzielana jest 
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według zasad określonych w rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z pozostałych dochodów bieżących (w tym podatków i opłat lokalnych) kształtują się na poziomie 10,8 – 13,0 mln zł. 
Dochody z podatków i opłat to jedyna kategoria dochodów, na których planowanie Powiat ma bezpośredni wpływ. Kwoty w 
pozostałych kategoriach Powiat otrzymuje od władz centralnych. 

Kolejnym elementem dochodów bieżących Powiatu są dochody z udziału w PIT, które kształtowały się w latach 2019 – 2021 na 
poziomie 37,2 – 41,2 mln zł, co stanowi udział ok. 34,7%.  W 2022 roku planuje się dochody z PIT w kwocie 35,8 mln zł, co będzie 
stanowić 31,9% wszystkich dochodów w 2022 roku.

Pomijalną wartością z punktu widzenia budżetu są natomiast dochody z udziału w CIT, co świadczy o braku dużych podmiotów 
gospodarczych na terenie Powiatu. 

Kolejny wykres prezentuje wskaźnik dochodów własnych, na których kształtowanie JST ma bezpośredni wpływ. Wskaźnik 
rozumiany jest jako stosunek dochodów własnych Powiatu do dochodów bieżących. Przez dochody własne rozumie się wszystkie 
dochody Powiatu pomniejszone o subwencje i dotacje. W analizie wyodrębnione zostały także dochody ze sprzedaży majątku, 
które ze względu na swoją trudną do zaprognozowania incydentalność, są niejednokrotnie pomijane przy ocenie kondycji 
finansowej.

Wykres 3. Struktura dochodów bieżących oraz udział dochodów własnych w dochodach bieżących [mln zł i proc.]

70
 -      

 20000 000,0      

 40000 000,0      

 60000 000,0      

 80000 000,0      

 100000 000,0      

 120000 000,0      

 140000 000,0      

42,0%

43,0%

44,0%

45,0%

46,0%

47,0%

48,0%

49,0%

50,0%

49718441,52 49328330,94 55764547,13 50416309,9

18569390,47 22646424,3
19949176,61

19222516,07

32405673
37997100

47391892
42463746

0,49

0,45
0,45

0,45

Subwencja Dotacje na cele bieżące Dochody własne

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących



Nominalnie suma dochodów własnych w latach 2019 - 2022 rośnie z poziomu 49,3 mln zł do 55,8 mln zł. Udział dochodów 
własnych w strukturze dochodów bieżących Powiatu w latach 2019 - 2021 wyniósł odpowiednio 49,4%,  44,9% oraz 45,3%. Plan 
budżetu na 2022 rok zakłada ten stosunek w wysokości 45,0%.

Dochody majątkowe

W badanym okresie dochody majątkowe Powiatu charakteryzują się istotną zmiennością (3,6 – 11,3 mln zł rocznie), co 
potwierdza ich incydentalny charakter.

Poniższy wykres prezentuje dochody majątkowe Powiatu Mikołowskiego w latach 2019 - 2022. Zastosowano podział taki jak w 
wieloletniej prognozie finansowej, przy czym w dotacjach i środkach przeznaczonych na inwestycje wyszczególniono te z 
programów europejskich i pozostałych źródeł.

Wykres 4. Dochody majątkowe w latach 2019 - 2022 [mln zł]
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Najistotniejszą kategorią dochodów majątkowych były dotacje inwestycyjne krajowe, które w latach 2019 – 2021 wyniosły łącznie 
18,6 mln zł. Plan na 2022 rok nie zakłada dochodów z tego tytułu.
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Dochód Powiatu ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2021 wyniósł łącznie 1,3 mln zł, natomiast plan na 2022 rok zakłada 
dochód z tego tytułu w wysokości 0,1 mln zł. Budżet na 2022 rok nie zakłada dochodu Powiatu z tytułu dotacji z UE.

Wydatki 

Poniższy wykres przedstawia wydatki ogółem Powiatu w latach 2019 - 2022 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wykres 5. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2019 - 2022 [mln zł]
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Wydatki ogółem Powiatu Mikołowskiego w latach 2019 - 2021 wynosiły między 103,0 – 129,8 mln zł, przy czym za 94,7 – 113,8 mln
zł z tej kwoty odpowiadały wydatki bieżące. Przedstawiony plan na rok 2022 rok przewiduje wydatki ogółem na łącznie 128,9 mln zł,
w tym 116,8 mln zł jako wydatki bieżące i 12,2 mln zł jako wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Poniższy wykres przedstawia analizę wydatków bieżących na przestrzeni lat 2019 - 2021 z podziałem ze względu na główne 
kategorie ich przeznaczenia. 

Wykres 6.  Struktura wydatków bieżących [mln zł]
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Wydatki bieżące w latach 2019 - 2021 systematycznie rosły każdego roku z 94,7 do 113,8 mln zł rocznie, co oznacza wzrost o 
20,1%. Dla porównania dochody bieżące w analizowanym okresie wzrosły o 22,3% (to jest o -2,2% punktów procentowych więcej w
porównaniu do wydatków).

W każdym roku największą część budżetu Powiatu (średnio 43,5%) po stronie wydatków stanowiła oświata. W latach 2019 - 2021 
wydatki na oświatę ujęte w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynosiły 
odpowiednio 39,3 mln zł, 46,4 mln zł oraz 51,8 mln zł. Dynamika wzrostu rok do roku wynosiła odpowiednio 18,3% oraz 11,5%. 
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Kolejnymi dużymi kategoriami wydatków budżetu Powiatu są wydatki związane z rodziną i pomoc społeczna. Pierwsze z 
wymienionych w latach 2019 - 2021 rosły od 7,4 mln zł do 8,4 mln zł rocznie , natomiast druga kategoria wydatków  w latach 2019 - 
2021 rosła od 11,5 mln zł do 12,4 mln zł rocznie.  W tym rozdziale zawierają się między innymi wydatki związane z programem 
„500+”.

Następnym wydatkiem bieżącym Powiatu są wydatki na administrację publiczną. W latach 2019 - 2021 rosły od 14,9 mln zł do 
16,3 mln zł rocznie. Należy pamiętać, że w ramach kosztów administracyjnych uwzględnia się nie tylko wynagrodzenia 
pracowników urzędu, ale także zadania zlecone przez urząd wojewódzki, pobór podatków, promocję Powiatu itd.

Wydatki majątkowe

Powiat w latach 2019 - 2021 przeznaczył  37,1 mln zł na wydatki majątkowe. Poniższy wykres prezentuje wykonane w latach 
historycznych i planowane w 2022 r. wydatki inwestycyjne Powiatu.

Wykres 7. Wydatki majątkowe budżetu w latach 2019 - 2022 [mln zł]
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W strukturze wydatków majątkowych dominują wydatki majątkowe na zadania niedofinansowywane ze środków UE, które stanową 
średnio 89,2% wydatków majątkowych ogółem. Aktualnie największym przedsięwzięciem w powiecie mikołowskim jest program pt. 
„Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży z terenu Powiatu Mikołowskiego
miejsca do rozwoju””, który planowany jest na lata 2022 – 2025 a jego łączny koszt to 19,0 mln zł.

Równowaga budżetowa

Analiza wyników budżetu dotyczy analizy budżetów wykonanych (2019 - 2021) oraz budżetu w trakcie realizacji (2022).

Poniższy wykres prezentuje opisywaną sytuację budżetu z punktu widzenia wyniku ogółem w latach 2019 – 2022.

Wykres 8. Równowaga budżetowa w latach 2019 - 2022 [mln zł]
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W latach 2019 - 2021 Powiat wykonała budżet roczny z łączną nadwyżką 7,2 mln zł. W 2022 r. plan budżetu przewiduje deficyt 
środków na poziomie 13,3 mln zł.
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Poza wynikiem budżetu dla finansów JST istotna jest nadwyżka bieżąca (bądź deficyt bieżący), która stanowi różnicę pomiędzy 
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. 

Nadwyżka bieżąca może być przeznaczona na wydatki majątkowe bądź spłatę długu. Dodatkowo, zgodnie z art. 243 ustawy, 
nadwyżki operacyjne (tj, nadwyżki bieżące powiększone o odsetki) wypracowane w trzech poprzednich latach mają istotny wpływ 
na dopuszczalny poziom obsługi długu w danym roku. Brak nadwyżek lub ich niewielkie kwoty uniemożliwiają spłatę zadłużenia 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Relacja sumy nadwyżki operacyjnej i sprzedaży majątku do dochodów bieżących pomniejszonych o środki celowe danego roku 
zgodnie z art. 243 ufp buduje zdolność powiatu do obsługi zadłużenia (wskaźnik jednoroczny, pkt. 8.2 w tabeli WPF). Biorąc pod 
uwagę, że dochody ze sprzedaży majątku stanowią rzecz incydentalną, a wynik bieżący jest kwestią stałą, to właśnie udział 
nadwyżek bieżących w dochodach ogółem przedstawia realny potencjał inwestycyjno-zadłużeniowy powiatu.

Następny wykres pokazuje zestawienie nadwyżek bieżących Powiatu w latach 2019 - 2022. 

Wykres 9. Wynik bieżący w latach 2019 - 2022 [mln zł]
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W latach 2019 - 2021 łączna nadwyżka bieżąca wyniosła 18,8 mln zł. Budżet na 2022 rok zakłada deficyt bieżący w wysokości 4,6 
mln zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji

Na dług Powiatu Mikołowskiego na koniec 2021 r. składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki oraz 
wyemitowanych obligacji. 

Poniższa tabela zawiera zobowiązania kredytowe Powiatu, przy czym dla zobowiązań zaciągniętych przed 2022 r. podany jest ich 
stan na koniec 2021 r.

Tabela 1. Zobowiązania z tytułu produktów kredytowych pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2021 (jeżeli nie wskazano inaczej)

L.p. Tytuł dłużny
Kwota kapitału pozostałego

do spłaty [zł]
Rok całkowitej spłaty

1 Pożyczki 2 210 318,28 2030

2 Obligacje 17 371 000,00 2032

SUMA 19 581 318,28

w tym do spłaty w 2022 r. 423 140,24

Jak wynika z tabeli, na koniec 2021 roku dług z tytułu zobowiązań już zaciągniętych to łącznie 19,5 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych oraz planowanych przez Powiat Mikołowski zobowiązań 
długoterminowych na koniec kolejnych lat, zakładając spłatę zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.
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Wykres 10. Kwota długu w latach 2022-2032 (bilans zamknięcia) [mln zł]
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W kolejnych 5 latach, to jest do końca 2027 roku, Powiat powinien spłacić blisko 13% długu z tytułu produktów kredytowych wg 
stanu na koniec 2021 r. (2,5 mln zł z 19,6 mln zł). Całość istniejącego i planowanego zadłużenia zostanie spłacona do końca 2032 
roku.

Obsługa długu wg art. 243 ufp
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Najmniejszy margines bezpieczeństwa, definiowany jako różnica między prawą, a lewą stroną wzoru z art. 243 wynosi 3,5 mln zł 
w 2024 roku. Margines tej wielkości stanowi obiektywnie wysokie zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych i 
wynikających z tego wzrostów kosztów obsługi długu. Ponadto umożliwia pozyskanie finansowania dłużnego i daje duże szanse 
realizacji planów inwestycyjnych.

Nota: Niektóre sumy na wykresach mogą nie zgadzać się dokładnie z częściami składowymi (na wykresach oraz w opisie), ze 
względu na zaokrąglenia do części dziesiętnych. 
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G jak GEODEZJA

Wydział Geodezji, realizuje zadania powiatowe z zakresu geodezji, kartografii i katastru.
Do zakresu rzeczowego wydziału należy: 

 prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

 koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

 zakładanie osnów szczegółowych, 

 przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych 
dotyczących nieruchomości,

 ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 

 sporządzanie zestawień zbiorczych dla celów GUS, 

 sporządzanie i przedstawianie Staroście Mikołowskiemu sprawozdań oraz wykonywanie innych spraw zgodnie z 
właściwością Wydziału Geodezji.

Wydział Geodezji prowadzi następującą obsługę: 

Biuro Ewidencji Gruntów i Budynków - prowadzi operat ewidencji gruntów i budynków, rejestr cen i wartości nieruchomości oraz 
obsługę w zakresie wydawania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali naszego powiatu.

Biuro Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej– prowadzi obsługę Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za pomocą SOG oraz koordynuje usytuowanie nowo projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu jako Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Biuro Aktualizacji Baz Danych i Informacji Przestrzennej – na bieżąco aktualizuje w oparciu o wyniki prac geodezyjnych 
geometryczne bazy danych BDOT500, GESUT, EGiB, w wyniku których tworzona jest mapa zasadnicza oraz mapa ewidencji 
gruntów. Aktualizuje i zarządza geoportalem mapa.mikolowski.pl w ramach którego prowadzona jest między innymi obsługa 
geodetów, urzędów, gmin oraz komorników. Administruje systemem STRATEG, w którego zakres wchodzą aplikacje EWMAPA, 
EWOPIS, OŚRODEK, RCiWN, OSNOWY, ADRES, SOG. Realizuje wnioski o dostępie do danych z rejestrów publicznych na 
podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Prowadzi sprawozdawczość na 
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potrzeby GUS, GUGiK, ARiMR i NBP. Przygotowuje specyfikacje techniczne istotnych warunków zamówienia i nadzoruje umowy, 
w wyniku których bazy danych i aplikacje utrzymywane są w standardach jakie narzucają ciągle zmieniające się przepisy prawa.

Podjęto działania na rzecz:

 Rozwiniętej i spójnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej:
Utworzenie mapy numerycznej dla całego powiatu mikołowskiego zakończone w roku 2015 pozwoliło na utworzenie większości 
warstw Geoportalu starostwa oraz usługi internetowej on-line obrazującej wszelkie dane geodezyjne. Odbywająca się sukcesywnie 
informatyzacja materiałów i dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – archiwalnych szkiców, 
zarysów pomiarowych, map, wykazów, poprzez ich skanowane i zapisywane w odpowiednich folderach pod właściwą ścieżką 
dostępu, umożliwia ich odnalezienie i udostępnienie w sposób natychmiastowy. 

 Wysokiego poziomu zachowania walorów środowiskowych i przestrzennych:
Zakończono budowę baz danych GESUT dla całego powiatu mikołowskiego, obejmującej w swojej treści również sieci uzbrojenia 
terenu: ciepłociągi, gazociągi, wodociągi, kanalizację, energetykę, teletechnikę. 

 Rozwiniętej i spójnej infrastruktury dla potrzeb realizacji usług społecznych:
Prowadzenie Ewidencji Gruntów i Budynków odbywa się w sposób zinformatyzowany jako aktualizowanie, udostępnianie Bazy 
danych ewidencji gruntów i budynków. Zawarte w niej wszelkie informacje dotyczące budynków znajdują się w cyfrowej bazie, skąd
mogą być na bieżąco udostępniane, drukowane, w formie wypisów, map, zestawień, jak również sformatowanych plików wymiany 
danych obsługiwanych przez różne aplikacje i programy komputerowe służące do projektowania czy wykonywania analiz.

 Wprowadzenia spójnej polityki kształtowania przestrzeni (spójna polityka wyznaczania terenów inwestycyjnych):
W marcu 2007 uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej tzw. INSPIRE. W ślad za nią w marcu 2010 r nasz Parlament przyjął Ustawę o Infrastrukturze informacji 
przestrzennej. Zapisany w niej art. 9 bezspornie obliguje organy administracji prowadzące rejestry publiczne zawierające dane 
przestrzenne do tworzenia i obsługi usług danych przestrzennych, które muszą być powszechnie dostępne za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej tj.:

 wyszukiwania – wyszukiwanie danych za pomocą metadanych,

 przeglądania zbiorów danych,

 pobierania kopii zbiorów danych,
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 przekształcania zbiorów,

 umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Pod koniec 2021 roku ewidencja gruntów, budynków i lokali dla całego powiatu liczyła 74344 działek, 43350 budynków oraz 7359 
lokali.
Dane dotyczące realizacji zadań w 2021 roku :

  przyjęto i zrealizowano 4 725 zamówień na wydanie kopii materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficzne-
go (w tym 1 113 map ewidencyjnych, 3 255 map zasadniczych, 357 szkiców i innych dokumentów),

  przyjęto i zrealizowano 6 117 zamówień na wypisy z rejestru gruntów, uproszczone wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z 
mapy ewidencyjnej, udostępniono190 razy informacje z baz danych w formacie gml,

 udzielono 220 odpowiedzi na wnioski komorników, urzędów skarbowych, sądów powszechnych dotyczących podmiotów ewi-
dencyjnych, 

 przeprowadzono 21 postępowań administracyjnych skutkujących wydaniem decyzji administracyjnych,

 przeprowadzono  12 481 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (zarówno w części podmiotowej - czyli własności, 
jak i przedmiotowej - czyli dane dotyczące działek i użytków gruntowych),

  zarejestrowano, sporządzono i wydano materiały geodezyjne dla 3 781 zgłoszonych prac geodezyjnych w tym 3 754 w ra-
mach e-usługi,

 przyjęto 3 654 operatów technicznych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym 2 695 w postaci 
elektronicznej,

 sporządzono 5 112 protokołów weryfikacji operatów technicznych,

 uzgodniono 539 projektów usytuowania projektowanych sieci za pomocą za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na początku 2021 r. został wdrożony internetowy moduł do prowadzenia narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu, co w znacznym stopniu ułatwiło wszystkim stronom dokonywania uzgodnień. Wydział Geodezji zlecił 
skanowanie dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego co pozwoliło na utrwalenie w wersji elektronicznej
aż 220 tys. stron (w przeliczeniu na format A4) operatów sytuacyjnych głównie z lat 2008-2015.
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Ponadto został uruchomiony moduł do wysyłania elektronicznych zawiadomień z ewidencji gruntów i budynków do gmin oraz 
wdrożono elektroniczne przesyłanie zawiadomień z sądu rejonowego dot. wpisów do księgi wieczystej. W chwili obecnej 
zawiadomienia z sądów do tut. urzędu przesyłane są w wersji elektronicznej. 

H jak HONOROWY PATRONAT STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO 

Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji prowadził ewidencję złożonych wniosków i przyznanych Honorowych Patronatów Starosty 
Mikołowskiego. Należy podkreślić, iż przyznanie Honorowego Patronatu przez Starostę Mikołowskiego miało charakter wyróżnienia 
honorowego i podkreślało szczególny charakter przedsięwzięć, wydarzeń. Starosta obejmował swoim patronatem przedsięwzięcia 
służące wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych, 
które sprzyjały w szczególności: promocji powiatu, integracji społeczności lokalnych i regionalnych, pobudzaniu aktywności 
gospodarczej, rozwojowi sportu, kultury, turystyki, a także polityce społecznej i ochronie środowiska.

Przyznanie patronatu nie zawsze związane było bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego, ale między innymi stanowiło 
uzasadnienie do wydatkowania środków finansowych powiatu, w szczególności na zakup symbolicznych nagród rzeczowych, 
statuetek, pucharów, bądź przekazania materiałów promocyjnych powiatu.  Zakres udzielanej pomocy ustalany był indywidualnie 
dla każdego przedsięwzięcia i wyłącznie przedsięwzięciom spełniającym wymagania sprecyzowane w „Regulaminie przyznania 
Honorowego Patronatu Starosty Mikołowskiego”.

Istotnym elementem promocji powiatu było zamieszczanie przez organizatora informacji o patronacie i symboli powiatu (herb, 
logo) w miejscu przedsięwzięcia oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych, tj. plakatach, reklamach, zaproszeniach. Jest to 
wymierna promocja samorządu szczebla powiatowego wśród organizacji i mieszkańców z terenu powiatu, jak również poza nim.

Ze względu na pandemię COVID-19 przedsięwzięcia promocyjne realizowane były w 2021 roku w ograniczonym stopniu, niemniej
jednak wsparcie w okresie sprawozdawczym przyznano  dla  wydarzeń organizowanych przez placówki oświatowe, sportowe, 
organizacje pozarządowe, podmioty samorządowe, rządowe takie jak:
 szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski – np. I Liceum Ogólnokształcące w 

Mikołowie (szereg konkursów, wydarzeń, w tym wiele organizowanych cyklicznie),
 szkoły podstawowe na organizację konkursów, festiwali powiatowych  (Szkoła Podstawowa w Wyrach, Szkoła Podstawowa Nr 3

w Łaziskach Górnych, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mikołowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łaziskach Górnych, Szkoła 
Podstawowa Nr 10 w Mikołowie)
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 organizacje pozarządowe:

 ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach (IV Śląski Tabor w Ornontowicach),

 Akademia Piłkarska F5 Orzesze (Turniej Charytatywny Piłki Nożnej),

 Koło nr 82 Polskiego Związku Wędkarskiego w Łaziskach Górnych (Powiatowe Rodzinne Zawody Wędkarskie),

 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Koło w Mikołowie (Festyn Ludowy Sommerfest 
2021, uroczystość jubileuszowa 30-lecia powstania Koła Mikołów),

 PFRON Oddział Śląski (Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom etapu wojewódzkiego XIX edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”),  

 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oddział w Mikołowie (41 Dni Otwartych Drzwi Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego),   

 Klub Sportów Walki ‘Flash’ K-1 Mikołów (III Gala Charytatywna Kickboxingu w Mikołowie 2021), 

 Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS (VII Radiozlot na Sośniej Górze – spotkanie miłośników radia) 

 Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ELEKTRO w Łaziskach Górnych (VIII Deblowe Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym),

 ROD „Dalia” w Wyrach (Dzień Dziecka), 

 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów (Biegatonki na start), 

 Klub Hodowców Kanarków Kolorowych w Łaziskach Górnych (XXII Puchar Polski Kanarków Kształtnych),

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ornontowicach (Obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży), 

 Ludowy Klub Sportowy Gardawice (Organizacja obozu sportowego), 

 SKS Fortuna Wyry (Organizacja obozu sportowego),

 Stowarzyszenie Kolarski Mikołów (Kryterium Uliczne), 

 Dąbki Mościska (Świąteczny Maraton Skata),

 inne podmioty jak: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych (cykl młodzieżowych turniejów piłkarskich, piknik 
sportowy dla dzieci i młodzieży z sekcji i kadr powiatu mikołowskiego, rajd rowerowy, turniej piłki ręcznej, turniej tenisa 
stołowego) oraz podmioty samorządowe na organizację wydarzeń lokalnych.
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I jak INFORMATYZACJA

Praca Wydziału Informatyki obejmuje następujące obszary działania:
 zakup i gospodarkę materiałami eksploatacyjnymi,

 hosting domen i kont pocztowych na potrzeby własne, jednostek organizacyjnych oraz innych organizacji,

 zakupy sprzętu komputerowego,

 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego (serwis),

 zakup licencji oprogramowania,

 nadzór nad legalnością oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Starostwa;

 administrowanie serwerami,

 administrowanie siecią komputerową Starostwa,

 zapewnienie dostępu do sieci Internet,

 zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego sieci Starostwa poprzez zarządzanie urządzeniem Firewall oraz tworzenie reguł 
dostępowych,

 konfiguracja, zakładanie i nadzór nad kontami użytkowników pracujących w systemach informatycznych Starostwa,

 administrowanie systemem obiegu dokumentów i spraw,

 administrowanie systemami: Finansowo Księgowy, Budżet, Środki Trwałe, Wyposażenie, Rejestracja Czasu Pracy, Lider KP, 
Kadry, Płace, Bestia, Kasa, Finn,

 administrowanie systemem kont w domenach mikolow.starostwo.gov.pl, mikolowski.pl,

 administrowanie oprogramowaniem ITManager,

 administrowanie oprogramowaniem antywirusowym ESET,

 wdrożenie i administrowanie systemem do zarządzania ruchem klientów;

 administrowanie edytorem aktów prawnych,

 tworzenie i testowanie kopii zapasowych danych serwerów Starostwa,

 zapewnienie sprawności technicznej urządzeń informatycznych,

 pomoc w eksploatowaniu sprzętu i oprogramowania poprzez system „HelpDesk”,

 opracowanie i wykonanie budżetu Wydziału,
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 przygotowywanie sprawozdań finansowych,

 tworzenie planów informatyzacji zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

 tworzenie i przestrzeganie polityki bezpieczeństwa informacji Starostwa,

 opracowywanie zasad korzystania z infrastruktury informatycznej,

 współpraca z innymi komórkami, jednostkami samorządowymi w zakresie projektów informatycznych,

 przygotowanie i nadzór nad wykonaniem Umów związanych z systemami IT Starostwa,

 wdrażanie nowych systemów informatycznych,

 integracja systemów informatycznych,

 nadzór nad system prawnym Legalis,

 nadzór nad systemem Legislator,

 nadzór nad oprogramowaniem dla Edukacji i szkół,

 realizacja wsparcia  Helpdesk dla pracowników starostwa,

 administrowanie zasobami wizualizacyjnymi serwerów Starostwa,

 modernizacja serwerowni starostwa,

 nadzór nad systemem Sesja pozwalającym na uczestnictwo w sesji Powiatu poprzez łącza internetowe,

 realizacja „Cyfrowy Powiat Mikołowski – BIS” dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie i 13 jednostek organizacyjnych Powiatu 
oraz e-usługami poprzez portal PeUP,

 administrowanie systemem zarządzania wydrukiem,

 utrzymanie, nadzór i organizacja pracy zdalnej,

 realizacja Zamówień Publicznych,

 utrzymanie i eksploatacja systemu telefonii Cyfrowej,

 realizacja transmisji obrad Rady Powiatu i Komisji Powiatu,

 organizacja i utrzymanie systemu wideokonferencji,

 opracowanie planów rozwojowych,

 utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury sieciowej w tym SilesiaNet,

 administrowanie portalami dla obywateli e- starostwo, e-zamówienia,

 administrowanie systemem komunikacji zdalnej umożliwiający pracownikom pracę zdalną poza siedzibą Powiatu,
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 wsparcie dla jednostek Powiatu w systemie obsługi finansowej „Bestia”,

 realizowano funkcjonalność telekomunikacyjną VOICEBOT,

 wykonano uzgodnienia dla wniosków składanych do ZUD w oparciu o dokumentację SilesiaNet. 
Ponadto wykonano dodatkowe zadania:
 zrealizowano i wdrożono innowacyjny projekt zabezpieczenia serwerowni systemem przeciwpożarowym pn. „Dostawa 

autonomicznego systemu prewencji pożarowej serwerowni wraz z systemem izolującym szafy rackowe”,
 zarządzanie i administrowanie działaniem Infrastruktury projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w 

Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska 
Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)”,

 utrzymywanie infrastruktury GIS pn „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i 
Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie”,

 utrzymanie trwałości projektu „Cyfrowy Powiat Mikołowski” dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie i 13 jednostek 
organizacyjnych Powiatu,

 utrzymanie trwałości projektu „Cyfrowy Powiat Mikołowski – BIS” dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie i 13 jednostek 
organizacyjnych Powiatu wraz z realizacją prac nad systemami BDOT i GESUT,

 administrowano systemem komunikacji zdalnej umożliwiający pracownikom pracę zdalną poza siedzibą Powiatu,

 administrowano systemami komunikacji audio video umożliwiające realizację spotkań i konferencji poprzez łącza 
internetowe,

 rozbudowano system telefonii cyfrowej o funkcje zaawansowanych zapowiedzi,

 zrealizowano wdrożenie zaawansowanego systemu umożliwiającego bezpieczne połączenia pomiędzy jednostkami powiatu 
oraz zapewniającego wysokie bezpieczeństwo informacji Starostwa Powiatowego wraz z integracją systemu obiegu 
dokumentów,

 rozbudowa funkcjonalności sytemu obiegu dokumentów,

 uruchomiono i wdrożono nowe funkcjonalności Sytemu Obiegu Dokumentów,

 wdrożono Pieczęć Elektroniczną,

 uruchomiono, wyposażono w sprzęt informatyczny oraz dołączono do infrastruktury sieciowej  punkty szczepień oraz punkty 
wymazowe Covid,
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 wdrożono system elektronicznej faktury,

 dokonano przeniesienia z platformy sytemu SEKAP na nową niezależną platformę PeUP całego zasobu elektronicznych 
dokumentów oraz formularzy zasobu projektów Cyfrowy Powiat Mikołowski w związku z likwidacją przez Śląski Urząd 
Marszałkowski platformy SEKAP i ORSIP,

 przygotowano i wygłoszono referat o stanie cyfrowym Powiatu na międzynarodową konferencję w niemieckim powiecie 
Neuss,

 unowocześniono system podtrzymania napięcia w serwerowniach SilesiaNet.

J jak JESTEŚMY DOSTĘPNI

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
20 września 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, której celem jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z usług publicznych poprzez stopniową
poprawę dostępności podmiotów publicznych  w wymiarze: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Na 
podstawie ustawy powołano koordynatora i zespół ds. dostępności Zarządzeniem Starosty Mikołowskiego z dnia 10.09.2020 r. 

Do zadań koordynatora i zespołu ds. dostępności należą m.in.: 
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie i 

powiatowe jednostki organizacyjne,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, 
cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej,

3) monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Mikołowie i powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W 2021 roku podjęto następujące działania:
1. Przyjęto zarządzeniem wewnętrznym Starosty Mikołowskiego Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025. Plan działania został opublikowany na stronie BIP. Zadania zawarte
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w Planie są realizowane sukcesywnie i zależnie od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym oraz 
możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

2. Przyjęto zarządzeniem wewnętrznym Starosty Mikołowskiego standardy i zasady przygotowania treści do publikacji na 
stronach internetowych administrowanych w Powiecie Mikołowskim i jednostkach organizacyjnych powiatu.

3. Zorganizowano szkolenie dla pracowników starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu z zakresu dostępności 
dokumentów.

4. Złożono Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.
5. Opracowano wniosek o zapewnienie dostępności i opublikowano go na stronie BIP powiatu.
6. Opracowano i zgłoszono wniosek do projektu Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej.
7. Brano udział w projekcie „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, w ramach którego:

 2 pracowników starostwa wzięło udział w cyklu szkoleń z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób
z niepełnosprawnościami,

 2 pracowników starostwa wzięło udział w cyklu szkoleń z zakresu stosowania ustawowych zadań dla koordynatorów 
dostępności,

 przeprowadzono przegląd procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia 
urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji,

 przeprowadzono audyt architektoniczny budynku starostwa, 

 planowany jest zakup drobnych usprawnień dla JST (m.in. krzesła i koce ewakuacyjne, nakładki kątowe na schody wraz 
z polami uwagi, klawiatura dla słabowidzących, ramki do podpisu).  

Strony internetowe starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu mikołowskiego zostały dostosowane do wymogów 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (WCAG 
2.1), zamieszczono deklaracje dostępności. Na stronie powiatu opublikowano informację o koordynatorze ds. dostępności oraz 
stworzono zakładkę „Powiatowe centrum informacji dla osób z niepełnosprawnościami”. Na stronie BIP opublikowano Raport o 
stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Na portalu społecznościowym na bieżąco zamieszczane są aktualne 
wiadomości. 
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K jak KOMUNIKACJA

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania powiatowe z zakresu:
 ewidencji, rejestracji i oznaczania pojazdów;

 profesjonalnej rejestracji pojazdów nowych fabrycznie przez podmioty uprawnione;

 wyrejestrowania pojazdów i czasowego wycofania pojazdów z ruchu;

 zgłaszania zbycia i nabycia pojazdów;

 prowadzenia postępowań i wydawanie skierowań na badania techniczne pojazdów;

 generowania profilu kandydata na kierowcę (PKK);

 wydawania praw jazdy, ich wymiana i wtórniki;

 wydawania międzynarodowych praw jazdy i zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;

 realizacji wyroków sądów o zakazach prowadzenia pojazdów;

 prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu, przywróceniu uprawnień;

 prowadzenia postępowań i wydawanie decyzji w sprawie skierowań na badania lekarskie, psychologiczne, na kurs 
reedukacyjny;

 ewidencji i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;

 ewidencji i nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

 ewidencji instruktorów nauki jazdy;

 wydawania imiennych uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych;

 transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego;

 zadania związane z realizacją art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym – usuwanie pojazdów z drogi na parking 
strzeżony na koszt właściciela (od września 2010);

 prowadzenia sprawozdawczości w zakresie wykonywanych przez wydział zadań;
 udostępniania na wnioski uprawnionych podmiotów danych osobowych z s. POJAZD i s. KIEROWCA oraz z ewidencji 

wydanych uprawnień transportowych;
 rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (od sierpnia 2020);
 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, ośrodki  szkolenia kierowców i przedsiębiorców 

posiadających uprawnienia transportowe.
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Na dzień 31.12.2021 r. ogółem w tut. ewidencji figurowało:
 ok. 91 tys. pojazdów,

 47 instruktorów nauki jazdy,
 48 uprawnionych diagnostów,
 10 ośrodków szkolenia kierowców,

 11 stacji kontroli pojazdów,
 430 przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy lub osób                                                                                                              

Głównym celem Wydziału Komunikacji i Transportu jest profesjonalna obsługa klienta w zakresie spraw prowadzonych przez 
wydział. Fachowość, życzliwość oraz poważne traktowanie spraw klienta, cierpliwość i pomoc okazywana przez pracowników 
wydziału przy bezpośredniej obsłudze, jest pozytywnie postrzegane przez klientów wydziału, co ma duży wpływ na tworzenie 
pozytywnego wizerunku powiatu. Od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. obsługa odbywała się na 8 stanowiskach w sali obsługi 
klienta, z czego 7 to stanowiska do załatwiania spraw z zakresu rejestracji i oznaczania pojazdów, 1 stanowisko związane z 
obsługą spraw z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami. Obsługa klienta odbywała się także w Biurze Praw Jazdy, gdzie 
załatwiane są sprawy związane z zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień wynikające z ustawy o kierujących 
pojazdami. W związku z zaistniałą w kraju sytuacją epidemiologiczną bezpośrednia obsługa klienta została  przeniesiona z sali 
obsługi klienta do części C budynku i odbywała się na 3 stanowiskach z zachowaniem środków ostrożności wydawane były 
zarówno dokumenty związane z pojazdami, jak i prawa jazdy. Klienci mogli również skorzystać z skrzynki podawczej (wrzutni), na 
dokumenty w części B budynku starostwa, bez konieczności kontaktu z urzędnikiem. W takim przypadku klienci informowani byli 
telefonicznie o załatwieniu sprawy i możliwości odbioru dokumentów. Od czerwca 2021 r. klienci ponownie obsługiwani są 
bezpośrednio na Sali Obsługi Klienta na 9 stanowiskach, gdyż dodatkowo zostało utworzone ósme stanowisko do załatwiania 
spraw związanych z rejestracją pojazdów. Wprowadzono również możliwość uiszczania opłat komunikacyjnych oraz skarbowych 
kartą płatniczą lub blikiem bezpośrednio na stanowiskach obsługi. 

W  roku 2021 wydział wydał ponad 18 tys. różnego rodzaju decyzji, w tym:
 z zakresu rejestracji i oznaczania pojazdów ogółem ponad 14 tys. różnego rodzaju decyzji, przyjął ok. 5 tys. wniosków o 

zmiany w dokumentach komunikacyjnych, wydał 13094 dowody rejestracyjne oraz 3975 kart pojazdu, ok. 340 wtórników 
dokumentów komunikacyjnych oraz przyjął ponad 6 tys. zgłoszeń zbycia pojazdów i ok. 7 tys. zawiadomień o nabyciu i/lub 
zbyciu pojazdów w tym spoza również powiatu mikołowskiego, wyrejestrowano ponad 1,4 tys. pojazdów;
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 z zakresu rejestracji i oznaczania jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wydano 19 decyzji o rejestracji 
oraz 19 dokumentów rejestracyjnych,

 w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami: wydano ogółem 2582 dokumentów prawa jazdy, w tym 1512 nowych po 
egzaminie, 42 międzynarodowe prawa jazdy, pozostałe to prawa jazdy z wpisem o kwalifikacji zawodowej, wtórniki i wymiany
1070 szt. 

 Przyjęto wnioski i wygenerowano 1722 profile kandydata na kierowcę. 

 Wydano 788 decyzji w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami (zatrzymania, cofnięcia, przywrócenia uprawnień, 
skierowania na badania lekarskie, psychologiczne, na kurs reedukacyjny oraz na egzamin kontrolny).

Z roku na rok wzrasta liczba wymian zagranicznych dokumentów praw jazdy. W 2021 r. wymieniono 48 zagraniczne dokumenty 
prawa jazdy oraz wydano 1 decyzję odmowną. Wnioski o wymianę są składane zarówno przez kierowców z krajów Unii 
Europejskiej jak również spoza unii, co wiąże się z dodatkowymi, często bardzo pracochłonnymi postępowaniami dot. weryfikacji 
autentyczności dokumentu w danym kraju. Przybywa również kierowców z innych powiatów - w roku 2021 liczba ściągniętych z 
innych urzędów akt ewidencyjnych kierowców z powodu zmiany miejsca zamieszkania na teren powiatu mikołowskiego - 298, dalej 
przewyższa ilość akt kierowców przekazanych do innych powiatów - 234.

Wydział prowadzi także sprawy z zakresu ewidencji i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, nadzoru nad stacjami kontroli
pojazdów oraz nadzoru nad wydawaniem i cofaniem dokumentów z zakresu krajowego transportu drogowego. 
W ramach tego nadzoru w 2021 roku pracownicy wydziału przeprowadzili ogółem 63 kontrole przedsiębiorców w zakresie 
spełniania wymagań przepisów ustawowych, prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz w zakresie prawidłowości szkolenia 
kierowców i przeprowadzania badań technicznych pojazdów (8 kompleksowych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, 2 kontrole 
doraźne infrastruktury ośrodków szkolenia kierowców na wniosek innych urzędów, 11 kontroli stacji kontroli pojazdów, 42 kontrole 
przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy lub osób).

W ramach zadania wynikającego z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie
na parkingu strzeżonym) usunięto z drogi i umieszczono na parkingu strzeżonym, na podstawie dyspozycji Komendy Powiatowej 
Policji w Mikołowie - 28 pojazdów, z czego 23 pojazdy zostało odebranych z parkingu strzeżonego po uregulowaniu opłat za 
usunięcie i parkowanie, 5 pojazdów nie zostało odebranych w ustawowym terminie i zostały wszczęte postępowania w sprawie 
orzeczenia ich przepadku na rzecz Powiatu Mikołowskiego.

Ponadto w toku jest 7 postępowań zmierzających do orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz powiatu. W roku 2021 
wystosowano 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Mikołowie o orzeczenie przepadku pojazdów nieodebranych z parkingu 
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strzeżonego przez właścicieli pojazdów. Sąd orzekł, na podstawie prawomocnego postanowienia o przepadku 10 pojazdów na 
rzecz Powiatu Mikołowskiego (z wniosków złożonych w latach 2020-2021).Liczba osób odwiedzających Wydział Komunikacji i 
Transportu wykazuje stałą tendencję wzrostową. Można to zauważyć po ilości spraw załatwianych przez wydział, głównie w 
zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz spraw z zakresu wydawania, zatrzymywania, cofania i przywracania uprawnień do 
kierowania pojazdami oraz uzyskaniem bądź posiadaniem uprawnień transportowych. W roku 2021 do tut. Wydziału wpłynęło 39 
195 pism i wniosków (złożonych osobiście, za pośrednictwem ePuap, SEKAP, urzędomatu INPOST oraz tradycyjnej poczty).
Ogółem wydatki poniesione przez wydział w 2021 r. na realizację zadań wyniosły:
1 274 427,98 zł, zaś uzyskane dochody z tytułu wykonywanych przez wydział zadań wyniosły: 2 623 248,97 zł.

L jak LOKALNE PRAWO

AKTYWNOŚĆ RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Liczba posiedzeń Rady Powiatu:12 
Liczba podjętych uchwał: 64 
Złożone interpelacje, zapytania i wnioski Radnych:19

WYKONANIE PRZEZ ZARZĄD POWIATU UCHWAŁ RADY POWIATU PODJĘTYCH PODCZAS SESJI OD STYCZNIA DO 
GRUDNIA 2021 ROKU

W okresie sprawozdawczym podjęto 1 apel oraz 64 uchwał, w tym 26 uchwał budżetowych:
 wykonanie apelu oraz 3 uchwał powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu Mikołowskiego,

 wykonanie 56 uchwał powierzono Zarządowi Powiatu Mikołowskiego (w tym 45 wykonano, 3 nie wykonano, 8 w trakcie 
realizacji),

 wykonanie 1 uchwały powierzono Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mikołowskiego,

 w 4 uchwałach nie określono podmiotu zobowiązanego do jej wykonania,

 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowano 17 uchwał.
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
Lp. Nr uchwały Data uchwały Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie:

1. 1/1/1/2021 05.01.2021

wykonania uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego 
w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na 2021 
rok, uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na lata 2021 - 2032 oraz ustalenia 
szczególnych zasad wykonywania budżetu na rok 
2021

2. 2/1/2/2021 05.01.2021

ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku 
dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

3. 3/2/1/2021 12.01.2021 zmian w budżecie
4. 4/2/2/2021 12.01.2021 zmian w budżecie
5. 5/2/3/2021 12.01.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
6. 6/3/1/2021 19.01.2021 zmian w budżecie

7. 7/3/2/2021 19.01.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

8. 8/3/14/2021 19.01.2021
podziału środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli na 2021 rok

9. 9/4/2/2021 26.01.2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert

10. 10/4/2/2021 26.01.2021
ogłoszenia o naborze na członków Komisji 
Konkursowej

11. 11/4/5/2021 26.01.2021

przyjęcia sprawozdania częściowego z realizacji 
zadania publicznego pod nazwą: "Profilaktyka 
zaburzeń wczesnodziecięcych oraz minimalizowanie 
skutków niepełnosprawności fizycznej, ruchowej 
i intelektualnej dzieci i młodzieży z Powiatu 
Mikołowskiego" złożonego przez Polskie 
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Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Intelektualnym Koło w Mikołowie.

12. 12/5/1/2021 29.01.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

13. 13/5/2/2021 29.01.2021
ustalania nowego brzmienia planu finansowego dla 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

14. 14/5/3/2021 29.01.2021 zmian w budżecie
15. 15/5/4/2021 29.01.2021 zmian w budżecie
16. 16/5/5/2021 29.01.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

17. 17/6/6/2021 02.02.2021

przyznania dodatków motywacyjnych i dodatków 
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski

18. 18/6/7/2021 02.02.2021

udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Jadasz 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Energetycznych i 
Usługowych w Łaziskach Górnych

19. 19/6/7/2021 02.02.2021

udzielenia pełnomocnictwa pani Teresie Stasik - 
Szyszce Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornontowicach

20. 20/6/7/2021 02.02.2021
udzielenia pełnomocnictwa pani Elżbiecie Jabłońskiej 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie

21. 21/6/14/2021 02.02.2021 zmian w budżecie
22. 22/6/15/2021 02.02.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
23. 23/7/1/2021 10.02.2021 zmian w budżecie
24. 24/7/2/2021 10.02.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

25. 25/7/6/2021 10.02.2021
umorzenia należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny

26. 26/7/9/2021 10.02.2021
wydania opinii odnośnie ustalenia przebiegu 
istniejących dróg wojewódzkich
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27. 27/8/1/2021 16.02.2021 zmian w budżecie
28. 28/8/2/2021 16.02.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

29. 29/8/6/2021 16.02.2021
udzielenia upoważnienia pani Jadwidze Krajewskiej 
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu

30. 30/8/8/2021 16.02.2021 powołania Komisji Konkursowej
31. 31/8/10/2021 16.02.2021 przyjęcia planu kontroli na 2021 rok
32. 32/9/1/2021 23.02.2021 zmian w budżecie
33. 33/9/2/2021 23.02.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

34. 34/9/5/2021 23.02.2021
upoważnienia Starosty do wykonywania czynności 
kierownika zamawiającego

35. 35/9/6/2021 23.02.2021 zasad powoływania Komisji Przetargowych

36. 36/9/8/2021 23.02.2021

wysokości miesięcznych stawek dotacji na 
wychowanka ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjno - 
wychowawczego oraz na dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju przyznanej z budżetu 
Powiatu Mikołowskiego

37. 37/9/10/2021 23.02.2021 wyboru oferty

38. 38/10/1/2021 26.02.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

39. 39/10/2/2021 26.02.2021 zmian w budżecie
40. 40/10/3/2021 26.02.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

41. 41/11/4/2021 02.03.2021
upoważnienia do zawarcia w imieniu Powiatu 
Mikołowskiego umowy dotacji

42. 42/11/5/2021 02.03.2021

planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i 
doskonalenie oraz form i specjalności kształcenia na 
które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku
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43. 43/12/1/2021 09.03.2021 zmian w budżecie
44. 44/12/2/2021 09.03.2021 zmian w budżecie

45. 45/12/3/2021 09.03.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

46. 46/12/12/2021 09.03.2021
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny

47. 47/12/13/2021 09.03.2021
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 
darowizny

48. 48/13/1/2021 16.03.2021 zmian w budżecie
49. 49/13/2/2021 16.03.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

50. 50/13/7/2021 16.03.2021
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie

51. 51/14/1/2021 23.03.2021 zmian w budżecie
52. 52/14/2/2021 23.03.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

53. 53/16/1/2021 31.03.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

54. 54/16/2/2021 31.03.2021 zmian w budżecie
55. 55/16/3/2021 31.03.2021 zmian w budżecie
56. 56/16/4/2021 31.03.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
57. 57/16/5/2021 31.03.2021 sprawozdania finansowego za rok 2020

58. 58/16/6/2021 31.03.2021
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032

59. 59/18/1/2021 13.04.2021 zmian w budżecie
60. 60/18/2/2021 13.04.2021 zmian w budżecie
61. 61/18/3/2021 13.04.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
62. 62/19/1/2021 20.04.2021 zmian w budżecie
63. 63/19/2/2021 20.04.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

64. 64/19/3/2021 20.04.2021 ustalenia nowego brzmienia planu finansowego dla 
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środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

65. 65/19/15/2021 20.04.2021

udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Jadasz 
Dyrektorowi Zespołu Szkół Energetycznych 
i Usługowych w Łaziskach Górnych

66. 66/20/12/2021 27.04.2021

udzielenia upoważnienia Pani Annie Poczontek do 
przeprowadzenia kontroli w Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej "Skarb" w Mikołowie 
w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania 
dotacji otrzymanej w 2019 r.  Powiatu Mikołowskiego

67. 67/21/1/2021 30.04.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

68. 68/21/2/2021 30.04.2021
ustalenia nowego brzmienia planu finansowego dla 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

69. 69/21/3/2021 30.04.2021 zmian w budżecie
70. 70/21/4/2021 30.04.2021 zmian w budżecie
71. 71/21/5/2021 30.04.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

72. 72/22/6/2021 04.05.2021

udzielenia pełnomocnictwa pani Teresie Stasik - 
Szyszce Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornontowicach

73. 73/22/7/2021 04.05.2021

zaopiniowania projektu dokumentu pn. "Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Ornontowice na lata 
2021-2021 z perspektywą do 2028 roku."

74. 74/23/1/2021 11.05.2021 zmian w budżecie
75. 75/23/2/2021 11.05.2021 zmian w budżecie
76. 76/23/3/2021 11.05.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

77. 77/23/6/2021 11.05.2021

przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 
Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie pani 
Anicie Kuśmierskiej
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78. 78/23/7/2021 11.05.2021

przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie pani 
Elżbiecie Jabłońskiej

79. 79/23/8/2021 11.05.2021

przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie 
pani Annie Karaśkiewicz

80. 80/23/11/2021 11.05.2021
przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Mikołowskiego za 
rok 2020

81. 81/24/1/2021 18.05.2021 zmian w budżecie
82. 82/24/2/2021 18.05.5021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

83. 83/25/6/2021 24.05.2021

wyrażenia zgody na lokalizację sprzętu 
teleinformatycznego gmin Powiatu Mikołowskiego 
systemu GIS na terenie serwerowni w Starostwie 
Powiatowym w Mikołowie

84. 84/26/1/2021 31.05.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

85. 85/26/2/2021 31.05.2021 zmian w budżecie

86. 86/26/3/2021 31.05.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
87. 87/27/1/2021 10.06.2021 zmian w budżecie
88. 88/27/2/2021 10.06.2021 zmian w budżecie
89. 89/27/3/2021 10.06.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
90. 90/28/1/2021 15.06.2021 zmian w budżecie

91. 91/28/2/2021 15.06.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
92. 92/28/8/2021 15.06.2021 udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu 

pojazdów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach realizacji "Programu 
wyrównywania różnic między regonami III w obszarze
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D"
93. 93/29/1/2021 22.06.2021 zmian w budżecie
94. 94/29/2/2021 22.06.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

95. 95/31/1/2021 30.06.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

96. 96/31/2/2021 30.06.2021 zmian w budżecie
97. 97/31/3/2021 30.06.2021 zmian w budżecie
98. 98/31/4/2021 30.06.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

99. 99/31/5/2021 30.06.2021

określenia formy przekazywania sprawozdań 
budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Mikołowskiego

100. 100/33/1/2021 13.07.2021 zmian w budżecie
101. 101/33/2/2021 13.07.2021 zmian w budżecie
102. 102/33/3/2021 13.07.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
103. 103/34/1/2021 22.07.2021 zmian w budżecie
104. 104/34/2/2021 22.07.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

105. 105/34/7/2021 22.07.2021
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie

106. 106/35/1/2021 28.07.2021 zmian w budżecie

107. 107/35/5/2021 28.07.2021
wydania opinii zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
Mikołowa

108. 108/35/5/2021 28.07.2021

wydania opinii odnośnie zmiany przebiegu 
ul. Tartaczanej wraz z zaliczeniem dróg stanowiących
sięgacze ul. Tartaczanej do kategorii dróg gminnych 
Ornontowic

109. 109/35/5/2021 28.07.2021
wydania opinii odnośnie zaliczenia drogi stanowiącej 
sięgacz ul. Orzeskiej do kategorii drogi gminnej
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110. 110/35/6/2021 28.07.2021 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
111. 111/35/10/2021 28.07.2021 powołania Komisji Egzaminacyjnych
112. 112/36/1/2021 03.08.2021 zmian w budżecie
113. 113/36/2/2021 03.08.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

114. 114/36/6/2021 03.08.2021

standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, 
dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu 
Mikołowskiego

115. 115/37/1/2021 10.08.2021 zmian w budżecie
116. 116/37/2/2021 10.08.2021 zmian w budżecie

117. 117/37/3/2021 10.08.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

118. 118/37/9/2021 10.08.2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór 
realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Wygraj 
z boreliozą-Zbadaj się"

119. 119/38/1/2021 17.08.2021 zmian w budżecie

120. 120/38/2/2021 17.08.2021 zmian w budżecie
121. 121/38/3/2021 17.08.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

122. 122/38/8/2021 17.08.2021

udzielenia upoważnienia pani Annie Poczontek do 
przeprowadzenia kontroli w Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej "Happy Kids" w 
Orzeszu w zakresie prawidłowości pobrania dotacji 
otrzymanej w 2021 r. z Powiatu Mikołowskiego.

123. 123/38/9/2021 17.08.2021

przyznania dodatków motywacyjnych i dodatków 
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski

124. 124/39/4/2021 24.08.2021

upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Mikołowie do składania oświadczeń woli w 
sprawach majątkowych zw. z prowadzeniem bieżącej 
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działalności powiatu

125. 125/39/4/2021 24.08.2021

upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu - Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie
do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych zw. z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu

126. 126/39/4/2021 24.08.2021

upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu - Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Ornontowicach do składania oświadczeń woli 
w sprawach majątkowych zw. z prowadzeniem 
bieżącej działalności powiatu

127. 127/39/4/2021 24.08.2021

upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej 
powiatu - Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie 
do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych zw. z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu

128. 128/40/1/2021 31.08.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

129. 129/40/2/2021 31.08.2021
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032

130. 130/40/3/2021 31.08.2021 zmian w budżecie
131. 131/40/4/2021 31.08.2021 zmian w budżecie

132. 132/40/5/2021 31.08.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

133. 133/40/6/2021 31.08.2021

przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu 
Mikołowskiego za I półrocze 2020 oraz informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2032

134. 134/40/8/2021 31.08.2021 wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora 
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Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie 
w przypadku jego nieobecności w pracy

135. 135/40/8/2021 31.08.2021

wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora 
Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie w 
przypadku jego nieobecności w pracy

136. 136/40/8/2021 31.08.2021

wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w 
przypadku jego nieobecności w pracy

137. 137/41/1/2021 07.09.2021 zmian w budżecie
138. 138/41/2/2021 07.09.2021 zmian w budżecie
139. 139/41/3/2021 07.09.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

140. 140/41/9/2021 08.09.2021

udzielenia upoważnienia pani Annie Poczontek do 
przeprowadzenia kontroli w Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej "Happy Kids" w 
Orzeszu w zakresie prawidłowości pobrania dotacji 
otrzymanej w 2021 r. z Powiatu Mikołowskiego.

141. 141/42/1/2021 14.09.2021 zmian w budżecie

142. 142/42/2/2021 14.09.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

143. 143/42/6/2021 14.09.2021

sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem przychodni zdrowia położonej w Orzeszu 
przy ul. Bukowina 4

144. 144/43/1/2021 22.09.2021 zmian w budżecie
145. 145/43/2/2021 22.09.2021 zmian w budżecie
146. 146/43/3/2021 22.09.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

147. 147/43/4/2021 22.09.2021

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 
Nr 133/40/6/2021 Zarządu Powiatu Mikołowskiego 
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

148. 148/43/9/2021 22.09.2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
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składającej się z działek nr 2057/31 oraz 888/31 
położonej w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 

149. 149/44/7/2021 28.09.2021
udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Jabłońskiej
Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie

150. 150/44/7/2021 28.09.2021
udzielenia pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Jabłońskiej
Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie

151. 151/45/1/2021 30.09.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

152. 152/45/2/2021 30.09.2021 zmian w budżecie
153. 153/45/3/2021 30.09.2021 zmian w budżecie
154. 154/45/4/2021 30.09.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
155. 155/47/1/2021 12.10.2021 zmian w budżecie
156. 156/47/2/2021 12.10.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
157. 157/48/1/2021 14.10.2021 zmian w budżecie
158. 158/48/2/2021 14.10.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
159. 159/49/1/2021 19.10.2021 zmian w budżecie

160. 160/49/2/2021 19.10.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
161. 161/49/16/2021 19.10.2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert
162. 162/50/1/2021 27.10.2021 zmian w budżecie 

163. 163/50/2/2021 27.10.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

164. 164/51/1/2021 29.10.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

165. 165/51/2/2021 29.10.2021 zmian w budżecie
166. 166/51/3/2021 29.10.2021 zmian w budżecie
 167/51/4/2021 29.10.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
167. 167/53/4/2021 09.11.2021 powołania Komisji Konkursowej
168. 168/53/9/2021 09.11.2021 powołania Komisji Egzaminacyjnej

104



169. 169/54/1/2021 15.11.2021

wyboru długości okresu średniej arytmetycznej 
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 
243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

170. 170/54/2/2021 15.11.2021

przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 
2022-2032

171. 171/54/3/2021 15.11.2021 projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
172. 172/55/1/2021 17.11.2021 zmian w budżecie
173. 173/55/2/2021 17.11.2021 zmian w budżecie
174. 174/55/3/2021 17.11.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
175. 175/55/12/2021 17.11.2021 wyboru oferty

176. 176/57/1/2021 26.11.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

177. 177/57/2/2021 26.11.2021
ustalenia nowego brzmienia planu finansowego dla 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

178. 178/57/3/2021 26.11.2021 zmian w budżecie
179. 179/57/4/2021 26.11.2021 zmian w budżecie
180. 180/57/5/2021 26.11.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

181. 181/58/13/2021 30.11.2021
ogłoszenia o naborze na członków Komisji 
Konkursowej

182. 182/58/13/2021 30.11.2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert

183. 183/58/18/2021 30.11.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
184. 184/59/1/2021 07.12.2021 zmian w budżecie
185. 185/59/2/2021 07.12.2021 zmian w budżecie
186. 186/59/3/2021 07.12.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

187. 187/59/11/2021 07.12.2021
wyrażenia zgody na dokonanie ulgi w postaci 
odroczenia terminu spłaty rat (…)

188. 188/59/12/2021 07.12.2021 wprowadzenia "Standardów i wytycznych 
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kształtowania infrastruktury rowerowej" w pasie 
drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Mikołowskiego

189. 189/61/1/2021 17.12.2021
zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
Powiatu Mikołowskiego

190. 190/61/2/2021 17.12.2021 zmian w budżecie
191. 191/61/3/2021 17.12.2021 zmian w budżecie
192. 192/61/4/2021 17.12.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
193. 193/62/1/2021 21.12.2021 zmian w budżecie
194. 194/62/2/2021 21.12.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
195. 195/62/4/2021 21.12.2021 powołania Komisji Konkursowej
196. 196/63/1/2021 28.12.2021 zmian w budżecie

197. 197/63/2/2021 28.12.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

198. 198/63/4/2021 28.12.2021
powołania Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego 
oraz określenia zasad jego funkcjonowania

199. 199/63/5/2021 28.12.2021 wyboru oferty

200. 200/64/1/2021 31.12.2021
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032

201. 201/64/2/2021 31.12.2021 zmian w budżecie
202. 202/64/3/2021 31.12.2021 zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

203. 203/64/4/2021 31.12.2021
ustalenia nowego brzmienia planu finansowego dla 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

204. 204/64/7/2021 31.12.2021

udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirelli Banaś 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych do 
podejmowania wszelkich czynności związanych 
z realizacją zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 z późn. 
zm.)

UCHWAŁY RADY POWIATU 

Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne

1 XXV/166/2021 27.01.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

2 XXV/167/2021 27.01.2021 r. zmiany budżetu

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 653)

3 XXV/168/2021 27.01.2021 r.
udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Mikołów

W

4 XXVI/169/2021 24.02.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

5 XXVI/170/2021 24.02.2021 r. zmiany budżetu W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne
r., poz. 1325)

6 XXVI/171/2021 24.02.2021 r.

uchylenia uchwały nr 
XXIII/156/2020 Rady Powiatu 
Mikołowskiego z dnia 25 listopada
2020 roku w sprawie planu 
dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, określenia 
maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za 
kształcenie i doskonalenie oraz 
form i specjalności kształcenia, na
które dofinansowanie jest 
przyznawane w roku 2021

W

7 XXVI/172/2021 24.02.2021 r.

przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Mikołowskiego na lata 2021-2026 
z perspektywą na lata 2027-2032”

R

8 XXVII/173/2021 31.03.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

9 XXVII/174/2021 31.03.2021 r. zmiany budżetu W (uchwałę opublikowano 
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 2457)

10 XXVII/175/2021 31.03.2021 r.

określenia zadań, na które 
przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane 
Powiatowi Mikołowskiemu w roku 
2021

W

11 XXVII/176/2021 31.03.2021 r.

przyjęcia "Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 
2021-2030"

R 

12 XXVII/177/2021 31.03.2021 r.
przyjęcia "Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na 
lata 2021-2023"

R

13 XXVIII/178/2021 28.04.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

14 XXVIII/179/2021 28.04.2021 r. zmiany budżetu W (uchwałę opublikowano 
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 3080)

15 XXVIII/180/2021 28.04.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia dotyczącego 
powierzenia Gminie Ornontowice 
zadania własnego Powiatu 
Mikołowskiego: "Budowa 
chodnika przy ul. Zwycięstwa w 
Ornontowicach"

N (uchylona uchwałą nr 
XXX/193/2021 Rady Powiatu 
Mikołowskiego z dnia 30 
czerwca 2021 r.)

16 XXVIII/181/2021 28.04.2021 r.

przyjęcia "Powiatowego Programu
Działań na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością na lata 
2021-2025"

R

17 XXVIII/182/2021 28.04.2021 r.

2021 w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia 
dotyczącego powierzenia Gminie 
Mikołów zadania własnego 
Powiatu Mikołowskiego pn.: 
"Przebudowa ul. Konstytucji 3 
Maja w Mikołowie"

N (uchylona uchwałą 
nr XXX/194/2021 Rady Powiatu
Mikołowskiego z dnia 30 
czerwca 2021 r.)

18 XXIX/183/2021  26.05.2021 r.
udzielenia Zarządowi Powiatu 
wotum zaufania

W (w zakresie wskazanym w 
uchwale tj. ogłoszenie uchwały 
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne
na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie i 
BIP)

19 XXIX/184/2021 26.05.2021 r.

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu 
Mikołowskiego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Mikołowskiego 
za rok 2020

I (w uchwale nie określono 
podmiotu zobowiązanego do jej
wykonania)

20 XXIX/185/2021 26.05.2021 r.

udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu z wykonania 
budżetu Powiatu Mikołowskiego 
za rok 2020

I (w uchwale nie określono 
podmiotu zobowiązanego do jej
wykonania)

21 XXIX/186/2021 26.05.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

22 XXIX/187/2021 26.05.2021 r. zmiany budżetu  

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 3634)

23 XXIX/188/2021 26.05.2021 r.
rozpatrzenia skargi na działanie 
Powiatowego Zarządu Dróg

I (wykonanie powierzono 
Przewodniczącemu Rady 

111



Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne
Powiatu)

24 XXIX/189/2021 26.05.2021 r. terminu załatwienia skargi
I (wykonanie powierzono 
Przewodniczącemu Rady 
Powiatu)

25 XXX/190/2021 30.06.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

26 XXX/191/2021 30.06.2021 r. zmiany budżetu

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 4618)

27 XXX/192/2021 30.06.2021 r.

przyjęcia do realizacji programu 
polityki zdrowotnej dla 
mieszkańców Powiatu 
Mikołowskiego na rok 2021

W (program „Wygraj z boreliozą
– Zbadaj się” zrealizowany 
został w okresie wrzesień – 
listopad 2021 r.)

28 XXX/193/2021 30.06.2021 r.

uchylenia uchwały Nr 
XXVIII/180/2021 Rady Powiatu 
Mikołowskiego z dnia 28 kwietnia 
2021 r.

W 

29 XXX/194/2021 30.06.2021 r.
uchylenia uchwały Nr 
XXVIII/182/2021 Rady Powiatu 
Mikołowskiego z dnia 28 kwietnia 

W

112



Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne

2021 r.

30 XXX/195/2021 30.06.2021 r.

powierzenia przez Powiat 
Mikołowski Gminie Ornontowice 
wykonania zadania własnego 
Powiatu Mikołowskiego  

W

31 XXXI/196/2021 21.07.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
– 2032 roku

W

32 XXXII/197/2021 25.08.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

33 XXXII/198/2021 25.08.2021 r. zmiany budżetu

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 5392)

34 XXXII/199/2021 25.08.2021 r.

zmiany Uchwały Nr 
XXVII/175/2021 Rady Powiatu 
Mikołowskiego z dnia 31 marca 
2021 r. w sprawie określenia 
zadań na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu 

W
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane 
Powiatowi Mikołowskiemu w roku 
2021

35 XXXII/200/2021 25.08.2021 r.

zaopiniowania zamiaru zbycia 
nieruchomości, której wartość 
szacunkowa przekracza 150 
000,00 zł

I (w uchwale nie określono 
podmiotu zobowiązanego do jej
wykonania)

36 XXXII/201/2021 25.08.2021 r.
przyznania prawa pierwszeństwa 
zakupu nieruchomości w Orzeszu
przy ul. Bukowina 4

W

37 XXXIII/202/2021 29.09.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W 

38 XXXIII/203/2021 29.09.2021 r. zmiany budżetu

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 6130)

39 XXXIII/204/2021 29.09.2021 r.
wyrażenia zgody na wystawienie 
weksla in blanco przez Centrum 
Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o

W 

40 XXXIV/205/2021 27.10.2021 r. przyjęcia informacji o stanie I (w uchwale nie określono 
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne

realizacji zadań oświatowych w 
szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat 
Mikołowski w roku szkolnym 
2020/2021

podmiotu zobowiązanego do jej
wykonania)

41 XXXIV/206/2021 27.10.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

42 XXXIV/207/2021 27.10.2021 r. zmiany budżetu

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 6758)

43 XXXIV/208/2021 27.10.2021 r.

powierzenia zadania "Program 
wsparcia i rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych - 25 plus" do 
realizacji Gminie Łaziska Górne

W 

44 XXXIV/209/2021 27.10.2021 r.

określenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Mikołowskiego na
rok 2021

W (uchwałę opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 6759)

45 XXXV/210/2021 24.11.2021 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

W
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne

Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

46 XXXV/211/2021 24.11.2021 r. zmiany budżetu

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 7495)

47 XXXV/212/2021 24.11.2021 r.

zmiany uchwały nr XIV/090/2019 
z dnia 18 grudnia 2019 roku 
w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu

W

48 XXXV/213/2021 24.11.2021 r.
wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości

W

49 XXXV/214/2021 24.11.2021 r.

ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia 
od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 7496)

50 XXXV/215/2021 24.11.2021 r.
zmiany Uchwały 
Nr XXVII/175/2021 Rady Powiatu 
Mikołowskiego z dnia 31 marca 

W
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne

2021 r. w sprawie określenia 
zadań na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane 
Powiatowi Mikołowskiemu w roku 
2021

51 XXXV/216/2021 24.11.2021 r.

określenia zadań, na które 
przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane 
Powiatowi Mikołowskiemu w roku 
2022

R

52 XXXV/217/2021 24.11.2021 r.

przyjęcia „Rocznego programu 
współpracy Powiatu 
Mikołowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 
rok 2022”

R

53 XXXV/218/2021 24.11.2021 r. ustalenia wynagrodzenia Starosty W
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne

Mikołowskiego

54 XXXVI/219/2021 15.12.2021 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Mikołowskiego na okres 
od 2022 do 2032 roku

R

55 XXXVI/220/2021 15.12.2021 r.
budżetu Powiatu Mikołowskiego 
na rok 2022

R (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 
z 2021 r., poz. 8294)

56 XXXVI/221/2021 15.12.2021 r.

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia dotyczącego 
powierzenia Gminie Łaziska 
Górne zadania własnego Powiatu 
Mikołowskiego w zakresie 
zimowego utrzymania chodników 
przy drogach powiatowych na 
terenie gminy Łaziska Górne

N

57 XXXVI/222/2021 15.12.2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Mikołowskiego na okres od 2021 
do 2032 roku

W

58 XXXVI/223/2021 15.12.2021 r. zmiany budżetu
W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021 
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne
r., poz. 8295)

59 XXXVI/224/2021 15.12.2021 r.

sprostowania oczywistej omyłki 
pisarskiej w Uchwale 
Nr XXXV/212/2021 Rady Powiatu 
Mikołowskiego z dnia 24 listopada
2021 r. dotyczącej zmiany 
uchwały nr XIV/090/2019 z dnia 
18 grudnia 2019 roku w sprawie 
emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu

W

60 XXXVI/225/2021 15.12.2021 r.

określenia zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Powiatu 
Mikołowskiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków 
lub znajdującym się w gminnej 
ewidencji zabytków

W (uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 8296)

61 XXXVI/226/2021 15.12.2021 r.

określenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Mikołowskiego na 
rok 2022

W (uchwałę opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 8297)

62 XXXVI/227/2021 15.12.2021 r. zatwierdzenia rocznego planu I (wykonanie powierzono 
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Lp. Numer uchwały Data Zakres 

Wykonanie przez Zarząd 
W – wykonano
R – w trakcie realizacji
N – nie wykonano
I – inne

kontroli Komisji Rewizyjnej
Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Mikołowskiego)

63 XXXVI/228/2021 15.12.2021 r.
przyjęcia planu pracy Rady 
Powiatu Mikołowskiego na 2022 
rok

I (wykonanie powierzono 
Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Mikołowskiego) 

64 XXXVI/229/2021 15.12.2021 r.

określenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Mikołowskiego na 
rok 2021

W (uchwałę opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2021
r., poz. 8298)

M jak MIENIE

Gospodarowanie Mieniem

Gospodarowanie mieniem Powiatu Mikołowskiego oraz Mieniem Skarbu Państwa położonym na obszarze Powiatu stanowią 

podstawowy zakres działań Wydziału.

Mienie Powiatu Mikołowskiego

Do podstawowych zadań Wydziału w tym zakresie należy:
 ewidencjonowanie nieruchomości Powiatu Mikołowskiego – zasób tworzy 19 nieruchomości położonych w Mikołowie, Łaziskach

Górnych, Orzeszu oraz w Wyrach i Ornontowicach,
 obrót nieruchomościami (sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w najem, dzierżawę, użyczenie),
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 zlecanie koniecznych wycen nieruchomości Powiatu Mikołowskiego – do celów sprzedaży lub korekty czynszu,

 uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących nieruchomości Powiatu Mikołowskiego,

 sporządzanie projektów uchwał (Zarządu Powiatu, Rady Powiatu) dotyczących gospodarowania nieruchomościami,

 sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,

 nadzór nad terenami zielonymi w tym wycinka drzew, krzewów oraz pielęgnacja terenów zielonych,

 prowadzenie i nadzorowanie procedur związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Mikołowskiego oraz ubezpieczeniami  
komunikacyjnymi,

 regulowanie stanów prawnych dróg powiatowych leżących na terenie gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, 
Wyry w tym:

 z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(dotyczy osób fizycznych i prawnych, nabycie za odszkodowaniem) – 3 sprawy,

 z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(dotyczy osób fizycznych i prawnych, bez odszkodowania) – 69 spraw,

 z art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(dotyczy komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa) – 73 sprawy

 z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami - 2 sprawy.

Mienie Skarbu Państwa.
Do podstawowych zadań Wydziału w tym zakresie należy:

 ewidencjonowanie nieruchomości, polegające na sporządzeniu Wykazu Nieruchomości Skarbu Państwa obejmującego 486 
działek ewidencyjnych o łącznym obszarze 96 3500 ha. Wykazy dla miast i terenów wiejskich publikowane są na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mikołowie z informacjami o numerze ewidencyjnym nieruchomości, jej
położeniu i powierzchni oraz numerem księgi wieczystej. Wykaz zawiera również dane o przeznaczeniu nieruchomości w planie 
miejscowym i jej faktycznym sposobie zagospodarowania. Z wykazu wyłączono nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, 
zajęte wodami płynącymi, tereny kolejowe oraz nieruchomości podlegające komunalizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego w stosunku do których prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do ujawnienia własności tych 
podmiotów w księgach wieczystych,
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 regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa poprzez składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i 
aktualizowanie zapisów ewidencji gruntów. Złożono do sądu 13 wniosków, obejmujących 24 działki,

 występowanie przed sądami w sprawach procesowych o zasiedzenie i nabycie spadku - 6 postępowań,

 zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami poprzez wykonywanie czynności zabezpieczających i porządkowych w 
stosunku do 4 nieruchomości,

 nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa z mocy przepisów art. 9 ust. 2a, 2b, 2i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 z późniejszymi zmianami),

 przekazywanie nieruchomości na wyposażenie jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na ich siedziby bądź obiekty 
obsługujące te podmioty w formie ustanowienia prawa trwałego zarządu, który obejmuje również drogi krajowe zarządzane 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - wydano 1 decyzję administracyjną o ustanowieniu trwałego zarządu,

 dokonywanie z jednostkami samorządu zamiany, darowizny i użyczenia nieruchomości celem realizacji wykonywanych zadań,

 udostępnianie nieruchomości z zasobu poprzez zawieranie umów dzierżawy i najmu nieruchomości - zawarto 8 umów,

 zbywanie za zgodą wojewody nieruchomości w trybie przetargu, bądź w wypadkach przewidzianych w  ustawie  o gospodarce 
nieruchomościami bez przetargu,

 ewidencjonowanie nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, polegające na sporządzeniu i prowadzeniu rejestru 
nieruchomości Skarbu Państwa obejmującego 2 517 działek ewidencyjne,

 zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w użytkowaniu wieczystym obejmujące powierzchnię 9 978 718 m2,
 aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa obejmujące powierzchnię 348 078 m2,
 wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 

prawo własności tych gruntów - 122 sprawy,
 ustalanie kwoty opłaty przekształceniowej jednorazowej z bonifikatami – 37 sprawy,

 wydawanie zaświadczeń o całkowitej spłacie należności wobec Skarbu Państwa – 37 zaświadczenia,

 sporządzanie sprawozdań do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Sprawy, w których Starosta Mikołowski działa jako organ administracji rządowej

 prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczenia nieruchomości, ograniczenia w sposobie korzystania – 8 spraw, zwrotów 
nieruchomości – 27 sprawy, wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na Skarb Państwa bądź jednostki 
samorządu terytorialnego – 134 sprawy,

 prowadzenie spraw z zakresu wyłączania gruntów rolnych z produkcji dla inwestorów planujących inne niż rolne 
wykorzystywanie nieruchomości położonych na glebach chronionych – 390 spraw,

 opiniowanie wniosków w sprawie nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa -  215 
spraw.

Inwestycje i remonty 
Kolejnym istotnym aspektem działań Wydziału w 2021 roku były sprawy związane z modernizacją oraz utrzymaniem w 
technicznie niepogorszonym stanie nieruchomości Powiatu Mikołowskiego. Najważniejsze ze zrealizowanych zadań to:

 Wykonanie kompleksowego odwodnienia budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i 
Wigury 4a wraz z robotami towarzyszącymi.
Wartość zadania: 1 005 672,11 zł

 Wykonanie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
2. Prace realizowane w 2020/2021.
Wartość zadania wraz z nadzorami: 1 503 920,14 zł

 Modernizacja drogi technologicznej na terenie budynków Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy 
ul. Pokoju 2.
Wartość zadania: 319 800,00 zł

 Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z przyłączem wodociągowym w budynkach Warsztatów Szkolnych Zespołu 
Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Pokoju 2.
Wartość zadania: 114 390,00 zł
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Windykacja
W 2019 roku poszerzono zakres zadań Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych o postępowania związane z 

windykacją administracyjnych i cywilnoprawnych należności Powiatu Mikołowskiego oraz Skarbu Państwa poprzez organizacyjne 
utworzenie Biura Windykacji.

W 2021 roku zakres zadań Biura Windykacji obejmował postępowania związane z windykacją i egzekucją publicznoprawnych i  
cywilnoprawnych należności Powiatu Mikołowskiego oraz Skarbu Państwa, a także postępowania w sprawie ulg w spłacie 
należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym:
 prowadzenie postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych – 77 postępowań,

 prowadzenie postępowań w zakresie egzekucji cywilnej należności pieniężnych – 44 postępowania,

 prowadzenie postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym – 2 postępowania,

 prowadzenie postępowań dotyczących ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym
- 22 postępowania.

N jak NASZE SPRAWY

Ilość spraw rejestrowana na przestrzeni ostatnich lat dowodzi, że „pracy nie ubywa”. Każdy z wydziałów, każda z jednostek 
prowadzi działania w ramach zadań samorządu powiatowego na miarę możliwości organizacyjnych i finansowych. Każda z 
jednostek również w inny sposób ewidencjonuje sprawy w zależności od specyfiki swojego działania. 
Dla Wydziałów zajmujących się bezpośrednio sprawami obywateli, częstokroć każda sprawa z jaką zwraca się mieszkaniec, jest 
osobną sprawą. Dla wydziałów stanowiących tzw. back office ewidencja jednej sprawy często oznacza szereg spraw podobnego 
typu. 

ILOŚĆ SPRAW LATA 2017 – 2021
Nazwa komórki/ wydziału Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Wydział Administracji Architektoniczno-
Budowlanej

2 340 2 506 2 430 2611 3194

Biuro Rady 72 71 55 52 46
Główny Specjalista ds. Kontroli 5 3 6 3 3
Wydział Informatyki 108 76 123 119 97
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Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 360 353 360 331 306
Wydział Budżetu i Finansów 1 226 1 145 617 637 722
Wydział Geodezji 2 461 6 612 30345 19666 23324
Wydział Rozwoju Zdrowia i Promocji 29 22 24 30 20
Wydział Komunikacji i Transportu 15 364 14 205 14537 12503 17063
Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień
Publicznych

3 448 3 296 3066 1784 1414

Inspektor Ochrony Danych 0 16 112 262 243
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 149 85 93 88 107
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 1 059 1 019 1 115 952 884
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem 272 463 244 149 132
Buro Zarządzania Dokumentacją 0 0 0 34 26
Biuro ds. Pracowniczych 0 0 31 37 58
Biuro Zarządu 0 0 221 550 459
Wydział Ochrony Środowiska 0 0 1631 1731 1895
Łącznie 26 913 29 877 53 132 39 187 48098
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O jak ORGANIZACJA
Wydział Organizacyjno-Administracyjny realizował zadania powiatowe z zakresu utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Działalność wydziału to szeroko pojęta obsługa starostwa tj.:
 administrowanie budynkami starostwa,

 zakup mediów: energii elektrycznej, ciepła, gazu,
 zapewnienie łączności telefonicznej,
 zaopatrzenie urzędu w tym zakupy sprzętu i wyposażenia,
 prowadzenie ewidencji mienia Powiatu oraz całego wyposażenia Starostwa łącznie ze  środkami trwałymi,
 obsługa pocztowa i kancelaryjna starostwa,

 sprawy obywatelskie, w tym prowadzenie biura rzeczy znalezionych, wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy, 
wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego.

Wydział WO w roku 2021 zrealizował:

 wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na korytarzach segmentu ,,A”

 Remont Sali Zarządu,

 Wykonanie i montaż masztów flagowych przed budynkiem,

 remont kuchni przy Biurze Rady,

 uporządkowanie instalacji klimatyzacji na dachu budynku,

 regały jezdne – w nawiązaniu do digitalizacji przy zachowaniu formy papierowej,

 adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń socjalnych dla pracowników,

 montaż kompensatora aktywnego do redukcji mocy biernej,

 malowanie Sali Obsługi Interesantów oraz korytarzy.

Działania Wydziału dotyczą również uzupełnienia systemu numerycznego Pendel dla Wydziału Komunikacji. Ze względu na 
wysoki koszt inwestycji działania są rozłożone na kilka lat.

Wydział prowadzi także obsługę interesantów w zakresie:
 udzielania pomocy osobom legitymującym się Kartą Polaka,
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 udzielania pomocy repatriantom ze wschodu.

Do kompetencji wydziału należy również sprawowanie nadzoru nad kontrolą zarządczą w starostwie oraz w jednostkach 
organizacyjnych powiatu.

P jak PRAWA KONSUMENTA

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta realizuje zadania powiatowe z zakresu ochrony praw konsumenta. Ochrona 
konsumentów to zarówno profilaktyka jak i udzielanie pomocy w sytuacji, gdy powstał spór między konsumentem a przedsiębiorcą 
na tle umowy kupna-sprzedaży towaru czy usługi. W swoich działaniach rzecznik konsumentów stara się uświadamiać 
konsumentom ich prawa, uczula na to, aby czytali umowy, które podpisują, a gdy nie rozumieją ich treści, aby przed podpisaniem 
skonsultowali z rzecznikiem. Do dziś prawa konsumentów w Polsce najczęściej są kojarzone z możliwością zareklamowania 
felernych butów czy spleśniałego serka. Tymczasem sprawy konsumenckie reguluje szereg ustaw począwszy od Kodeksu 
cywilnego i ustawy o prawach konsumenta aż po Prawo bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, energetyczne, turystyczne oraz 
szereg innych ustaw. 

Konsument w dalszym ciągu jest słabszym uczestnikiem obrotu handlowego, najczęściej nie posiadającym wystarczającej wie-
dzy, pozwalającej na umiejętną weryfikację ofert sprzedawcy. W obrocie profesjonalnym stawiane są coraz wyższe wymagania w 
stosunku do konsumentów, którzy mogą korzystać i posiłkować się regulacjami prawnymi mającymi na celu szczególną ochronę 
kupujących. W podnoszeniu świadomości społeczeństwa konieczna jest pomoc w zakresie skutecznego dochodzenia uprawnień 
konsumentów. Pomoc taką konsumenci zamieszkujący na terenie powiatu mikołowskiego, a niekiedy konsumenci z innych powia-
tów, mogli uzyskać u rzecznika konsumentów, która w okresie sprawozdawczym głównie koncentrowała się na następujących dzia-
łaniach:

Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji praw-
nej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Zakres pomocy prawnej udzielanej konsumentom jest bardzo zróżnicowany. Cza-
sami jest to poinformowanie go o przysługujących mu prawach, a czasami jest to porada odnośnie sposobu postępowania w danej 
sprawie, bądź przygotowanie odpowiedniego pisma. Są też sprawy o znacznym stopniu skomplikowania wymagające bezpośred-
niej interwencji pisemnej czy telefonicznej. Czasami konsument kontaktuje się z rzecznikiem kilka razy w danej sprawie i otrzymuje 
porady, czy też instrukcje, co do dalszego trybu postępowania. Zgłaszane przez konsumentów sprawy (zarówno osobiście, telefo-
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nicznie, czy poprzez e-mail) dotyczyły sposobu załatwienia reklamacji, przysługujących konsumentom praw, terminów rozpatrzenia 
reklamacji, nieuwzględnienia żądań konsumentów, terminów dotyczących odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsię-
biorstwa lub na odległość, a także nieodróżniania uprawnień gwarancyjnych od uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne
rzeczy. Bardzo wielu konsumentów jest przekonanych, że gdy na dany towar otrzymali dokument gwarancyjny, to w przypadku 
ujawnienia się wady w towarze mogą wnosić reklamację jedynie w ramach gwarancji. W rozmowie telefonicznej uzyskują informa-
cję, że gwarancja jest uprawnieniem dodatkowym w stosunku do rękojmi za wady fizyczne rzeczy i ma charakter umowny, czego 
konsekwencją jest indywidualne określanie treści gwarancji przez gwaranta. Klient nie ma obowiązku przyjmowania gwarancji, jak 
również korzystania z niej. Do tej pory wśród konsumentów istnieje pogląd, że w przypadku, gdy rozmyślą się z zakupu, mogą to-
war zwrócić do sklepu np. w ciągu 3 dni, 5 dni czy nawet 30 dni, a sprzedawca ma obowiązek dokonać im zwrotu pieniędzy. Prawo 
do takiego zwrotu tłumaczyli najczęściej bliżej niesprecyzowanymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Niektórzy z du-
żym rozczarowaniem przyjmowali informację, że nie istnieją przepisy, które zobowiązywałyby sprzedawcę do przyjęcia pełnowarto-
ściowego towaru, w każdym wypadku, gdy konsument sobie tego zażyczy.

W okresie sprawozdawczym, wśród korzystających z porad rzecznika byli również sami sprzedawcy. Powodem ich pojawienia 
się u rzecznika jest nieznajomość prawa, które obliguje ich do określonych zachowań w stosunkach z konsumentem. Z reguły nie 
poczuwają się oni do odpowiedzialności za sprzedawany towar, twierdząc, że są tylko pośrednikami, a cała odpowiedzialność za to,
gdy towar okaże się wadliwy spoczywa na producencie czy dostawcy. Udzielenie zatem porady sprzedawcy sprowadza się do wy-
jaśnienia obowiązujących przepisów ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę sprzedawcy jako uczestnika rynku i strony umowy 
zawieranej z konsumentem. Zaopatruję też zgłaszających się sprzedawców w treść przepisów prawa. 

Zaznaczyć należy, iż w wielu przypadkach porady udzielane przez rzecznika nie dotyczyły zagadnień konsumenckich. Mieszkań-
cy powiatu zgłaszali się bowiem z różnymi problemami np.: rodzinnymi, spadkowymi, czy z zakresu prawa pracy. W przypadku 
stwierdzenia, iż dana sprawa nie kwalifikuje się do zakresu działania Rzecznika Konsumentów, mimo wszystko podejmowane były 
próby pomocy lub jeśli było to niemożliwe kierowanie zainteresowane osoby do właściwych instytucji. W niektórych przypadkach 
niezbędnym było przygotowanie pism do właściwych instytucji i taką pomoc otrzymywali.

Łącznie z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej skorzystało w okresie sprawozdawczym 490 osób, w 
tym 354 przypadkach były to porady telefoniczne. 
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Najefektywniejszym sposobem załatwiania sporów konsumenckich to działania pozasądowe. Mediacja jest najlepszym, najprost-
szym sposobem rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem, że na takie rozwiązanie jest zgoda obu stron. Mediacja nie naraża żadnej 
ze stron na ponoszenie dodatkowych kosztów i ma na celu pozasądowe załatwienie sporu. 

Rzecznik konsumentów występowała do przedsiębiorców w sytuacji, gdy wymagała tego ochrona naruszonych praw i interesów 
konsumentów. Pomocny w tej sytuacji był przepis art. 42 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym 
przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących
przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. W przypadku naruszenia obowiązku udzielenia rzecz-
nikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika, ustawa upo-
ważniła rzecznika do wystąpienia do sądu z wnioskiem o ukaranie karą grzywny. Przedmiotem wystąpień było przede wszystkim 
niewłaściwe rozpatrywanie przez sprzedawców zgłaszanych reklamacji oraz nierzetelność wykonania usług. Bezpośrednio rzecznik
konsumentów skierowała wystąpienia w 525 sprawach. W wielu przypadkach uzyskanie pozytywnego i satysfakcjonującego konsu-
menta rozwiązania problemu było możliwe na skutek jednorazowego wystąpienia. W niektórych przypadkach rzecznik wdawał się w
polemikę z przedsiębiorcą co wymagało kierowania dalszych pism w sprawie. Na ogólną liczbę 525 wystąpień:

 498 spraw załatwiono pozytywnie dla konsumentów. W większości tych spraw roszczenia konsumentów były zasadne i 
przedsiębiorcy, będący stroną sporu, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego podejmowali decyzje o uznaniu tych 
roszczeń. W części załatwionych pozytywnie spraw, roszczenia konsumentów nie były w pełni uzasadnione, jednakże przed-
siębiorcy, mając na celu dobro klienta jak również dobre imię firmy, przychylali się do roszczeń klientów.

 27 spraw zakończono negatywnie, w sprawach tych najczęściej zarzuty podnoszone przez konsumentów nie znalazły po-
twierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego i mediacyjnego, bądź też roszczenia były bezzasadne, a przedsiębiorcy nie
wyrażali zgody na polubowne rozwiązanie sporu.

Rozpatrywane sprawy są ewidencjonowane w miesięcznych zestawieniach według przedmiotu sprawy i stanowi podstawę do 
sporządzenia rocznego sprawozdania. 

Pierwszy semestr roku 2021, ze względu na pandemię koronawirusa był okresem bez kontaktu bezpośredniego z konsumentem.
Sprawy zgłaszane są najczęściej drogą elektroniczną lub telefoniczną, czasami poprzez wrzutnię w budynku starostwa. Rzecznik 
konsumentów zdaje sobie sprawę, że może to być utrudnieniem dla konsumentów, którzy najczęściej zgłaszali sprawy bezpośred-
nio w biurze rzecznika, jednakże w sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, najważniejsza jest ochrona zdrowia nas wszystkich. 

129



Sprawy spływające drogą elektroniczną czy też przez wrzutnię w budynku starostwa rozpatrywane są w najbliższym możliwym ter-
minie i nie pozostawiane bez odpowiedzi. Od czerwca 2021 r. konsumenci mogli zgłaszać sprawy bezpośrednio w biurze rzecznika 
konsumentów.

W przypadku pozytywnego zakończenia sporu, przedsiębiorcy najczęściej stosowali wymianę wadliwych towarów na artykuły 
nowe, wolne od wad. Ponadto oferowali też bonifikaty finansowe w różnych wysokościach, np.: 30%, 40%, 50% wartości towarów. 
W niektórych przypadkach przedsiębiorcy zwracali cenę za zakupiony towar czy też zwrot zapłaconych zaliczek tytułem zawiera-
nych umów. Podejmowane przez rzecznika interwencje u przedsiębiorców nie zawsze przynoszą pozytywne dla konsumentów re-
zultaty. W przypadku wykorzystania wszelkich możliwych procedur prowadzących do polubownego załatwienia sporu, rzecznik za-
wsze informowała o dalszych możliwościach egzekwowania roszczeń.

Konsumenci zwracając się o poradę prawną, bądź prosząc o interwencje w sprawie chętnie poznają swoje prawa, chcą wiedzieć 
gdzie jest ich źródło, jakie regulacje w tym zakresie przewiduje prawo wspólnotowe. Coraz więcej spraw dotyczy problematyki za-
wierania i wypowiadania umów sprzedaży zawieranych za pomocą środka porozumiewania się na odległość (w głównej mierze 
przez Internet), jak również umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Świadczy to o ty, iż społeczeństwo stale ewoluuje, 
zmienia swoje przyzwyczajenia i coraz chętniej korzysta z dobrodziejstw techniki i nauki. W powiecie mikołowskim w dalszym ciągu 
przybywa użytkowników internetu, czy sieci komórkowych. Sytuacja ostatnich lat miała wpływ na ukształtowanie się społeczeństwa,
tzw. informacyjnego, które jest związane z rozwojem techniki i nauki, zwłaszcza w dziedzinie komunikowania się. Dominującą formą
kontaktów stała się komunikacja medialna, zwłaszcza on-line. Konsumenci coraz częściej decydują się na zakupy przez internet, 
jednak nie wszyscy mają świadomość swych praw i obowiązków. Stale wzrasta świadomość konsumentów co do swoich praw oraz 
istnienia instytucji rzecznika konsumentów. Konsumenci coraz częściej potrafią skorzystać z przysługujących im praw. Jednakże 
rokrocznie wzrastająca liczba konsumentów zgłaszających się z prośbą o poradę prawną i informację wskazuje jednoznacznie, że 
poziom wiedzy konsumenckiej nadal jest na dosyć niskim poziomie. Zapewne wynika to m.in. z wprowadzanych cyklicznie zmian 
do obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego. Niezmiennym elementem jest fakt, iż konsumenci mają w pamięci przepisy 
prawne, które już dawno zostały zmienione, jak np. prawo do zwrotu zakupionego towaru. Dlatego też istnieje ciągłe zapotrzebowa-
nie na usługi świadczone przez rzecznika i wręcz konieczność stałego pogłębiania wiedzy oraz doskonalenia metod pracy. 
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R jak RYNEK PRACY

Zadania powiatu na lokalnym rynku pracy realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach 
Górnych. 
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

KWOTA ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU WYDATKÓW WYNIOSŁA: 18 533 438,38 zł;

Miesiąc maj 2021 r. to miesiąc z najwyższą wartością zrealizowanych wydatków w ciągu roku na kwotę 3 023 072,31 zł.

Miesiąc wrzesień 2021 r. to miesiąc z najniższą wartością zrealizowanych wydatków w ciągu roku na kwotę 838 139,50 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI FUNDUSZU PRACY
RODZAJ WYDATKU PLAN WYKONANIE 

KASOWE
% REALIZACJI 
PLANU

Refundacja dodatków 
do wynagrodzeń, o 
których mowa w art. 
100

99 200,00 zł 99 197,30 zł 99,99%

Opracowywanie, 
wydawanie i 
rozpowszechnianie 
informacji o usługach 
organów zatrudnienia 
oraz innych partnerów 
rynku pracy, dla 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy 
oraz pracodawców

25 000,00 zł 24 958,98 zł 99,84%

Koszty wezwań, 109 400,00 zł 109 366,25 zł 99,99%
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zawiadomień, zakupu 
lub druku kart 
rejestracyjnych (…)

Koszty wprowadzania,
rozwijania i 
eksploatacji systemu 
teleinformatycznego i 
technologii cyfrowych 
w psz (…)

64 367,05 zł 64 364,80 zł 99,99%

Koszty szkolenia i 
studiów, w tym 
studiów 
podyplomowych, kadr 
psz i kadr OHP

28 400,00 zł 28 399,88 zł 99,99%

Koszty postępowania 
sądowego i 
egzekucyjnego w 
sprawach nienależnie 
pobranych, świadczeń 
pieniężnych i innych 
wypłat z FP

1 880,00 zł 1 871,57 zł 99,55%

razem 328 247,05 zł 328 158,78 zł 99,97%
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KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)  adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby
skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby 
pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
W roku 2021 ramach środków KFS przeszkoleni zostali pracodawcy i ich pracownicy, ogółem 303 osoby w różnych branżach. 
Wsparcie skierowano do 59 podmiotów gospodarczych, dla których zrealizowano 116 kursów zawodowych oraz 7 studiów 
podyplomowych.                                                                    
Plan: 751 500,00 zł
Wykonanie kasowe:  749 974,40 zł (99,80%)  z tego: 741 818,76 zł (kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 
pracodawcy lub za jego zgodą) , 8 155,64 zł (promocja KFS).

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:
Forma wsparcia Plan wydatków wydatek % wykonania 

planu
Ilość osób, za które 
poniesiono wydatek

szkolenia 168 109,85 zł 114 815,51 zł 68,30% 61 osób
Prace społecznie 
użyteczne

60 000,00 zł 18 667,80 zł 31,11% 19 osób

Roboty publiczne 10 000,00 zł 9 665,58 zł 96,66% 3 osoby
Refundacja kosztów 
wyposażenia i 
doposażenia 
stanowiska pracy(*

822 630,57 zł 788 121,79 zł 95,81% 37 osób

Dofinansowanie 
podejmowania 
działalności(**

2 198 797,68 zł 2 106 378,04 zł 95,80% 107 osób

Prace interwencyjne 382 783,55 zł 256 163,49 zł 66,94% 61 osób
Studia podyplomowe 14 760,00 zł 4 875,03 zł 33,03% 1 osoba
staże 1 398 706,78 zł 1 216 602,30 zł 86,98% 184 osoby
Bon na zasiedlenie 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% 2 osoby
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Dofinansowanie 
wynagrodzenia 
skierowanych 
bezrobotnych pow. 50 
roku życia

107 800,00 zł 68 059,21 zł 63,13% 9 osób

Badania osób 
bezrobotnych

5 500,00 zł 2 882,00 zł 52,40% 18 osób

razem 5 189 088,43 zł 4 606 230,75 zł 88,77% 502 osoby

Pracodawcy w ramach kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy zatrudnili 37 osób na stanowiskach:
1.pomoc kuchenna;  2.opiekunka dziecięca, 3. pracownik fizyczny, 4. monter instalacji ogrzewania, 5. sprzedawca – magazynier, 6.
pomoc cukiernika/ cukiernik, 7. operator minikoparką, 8. asystent projektanta, 9. pomocnik montażysty- kierowca, 10. mechanik 
samochodowy, 11. pracownik budowlany, 12. spec. ds. transportu i spedycji, 13. stanowisko obróbki i znakowania elementów 
stalowych- pracownik produkcji, 14. pracownik produkcji, 15. kosmetolog, 16. technik weterynarii, 17. pracownik budowlany, 18. 
doradca klienta, 19. pracownik produkcji, 20. konserwator urządzeń dźwigowych, 21. robotnik budowlany, 22. mechanik 
samochodowy, 23. mechanik-kierowca, 24. spec. ds. obsługi klienta, 25. pracownik budowlany, 26. kelner, 27. cukiernik, 28. 
kierowca-operator, 29. tynkarz, 30. operator maszyn drukujących, 32. księgowa, 32. kierowca  taxi, 33. mechanik samochodowy, 
34. pomocnik mechanika, 35. lakiernik 36. asystent brokera ubezpieczeniowego 37. asystent działu księgowości.

107 osób zdecydowało się na swój biznes i skorzystało ze wsparcia finansowego jakiego udzielił PUP ze środków funduszu 
pracy. Nowe podmioty zostały założone przez 55 przedsiębiorczych kobiet i 52 mężczyzn. 
Biznesy kobiet (ilość osób w branżach):

 12 działalności w branży urody (kosmetyka, fryzjerstwo, manicure, pedicure),

 2 działalności – pośrednictwo nieruchomości,

 4 w branży usług sprzątania i czyszczenia , w tym nagrobków i pojazdów,

 2 usługi fotograficzne,

 5 działalności w branży projektowania graficznego, reklamy i marketingu,

 5 usługi prawnicze i doradcze,

 13 handel i/lub produkcja,
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 4 architektura,

 1 szkolenia z zakresu ceramiki,

 1 wypieki,

 1 dekorowanie okolicznościowe,

 2 usługi fizjoterapeutyczne,

 3 inne usługi: tworzenie tekstów, budowanie kariery.

Biznesy mężczyzn (ilość osób w branżach):
 7 działalności w zakresie informatyki,

 5 usługi stolarskie,

 2 instalacje fotowoltaiczne,

 3 fryzjerstwo (w tym usługi barberskie),

 9 usługi remontowo-budowlane,

 1 usługi fizjoterapeutyczne,

 1 szkoła j. angielskiego,

 1 tatuowanie,

 1 szkoła pływania,

 1 trener MMA ju-jitsu,

 1 nadzór budowlany,

 1 wulkanizacja,

 1 usługi frezowania i grawerowania laserowego,

 3 usługi projektowo- konstrukcyjne,

 1 budowa tarasów drewnianych,

 4 serwis i montaż urządzeń:  grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych,

 1 sprzedaż ubezpieczeń,

 3 handel i/lub produkcja,

 1 adwokat,
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 1 doradztwo na rynku nieruchomości,

 1 montaż i serwis stolarki otworowej,

 1 usługi psychologiczno-szkoleniowe,

 1 usługi czyszczące i piaskowanie (bruku i elewacji),

 1 pizzeria.

PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ

W roku 2021 r. r poza tzw. podstawowym algorytmem pozyskaliśmy środki na realizację 6 projektów o szerokim spectrum 
pomocy kierowanej do różnych grup celowych.

 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS w ramach PO WER (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój)

INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mikołowskim (IV)
Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2021-06-30
Wartość projektu w 2021 r.: 1 000 000,00 zł 
Ogółem:  5 918 046,91 zł 

 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS w ramach RPO (Regionalny Program 
Operacyjny)

INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy
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Numer i nazwa Działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - 
projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)
Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ w powiecie mikołowskim (IV)
Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2022-12-31
Wartość projektu w 2021 r.: 1 239 993,08 zł 
Ogółem: 5 533 031,87  zł 

 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS w ramach PO WER (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój)

INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mikołowskim (V)
Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-12-31
Wartość projektu w 2021 r.: 1 289 581,65 zł 
Ogółem: 2 357 530,79 zł 

 Program Regionalny na rok 2021 finansowany ze środków Funduszu Pracy adresowany do bezrobotnych osób 
zwolnionych  z zakładów pracy w okresie pandemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2. Wartość programu 458 000,00 zł. 

  PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS w ramach PO WER (Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój)

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.13-24-003/20
Tytuł projektu: Kierunek praca
Okres realizacji projektu: od: 2021-05-01 do: 2023-06-30 

137



Wartość projektu w 2021 r.: 12 325,00 zł 
Ogółem: 468 800,00 zł 

 Projekt  TWOJA PRACA - TWÓJ SUKCES realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek 
pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs. 

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-12-31
Wartość projektu w 2021 r. : 201 904,77 zł 
Ogółem: 665 518,63 zł 

ŚWIADCZENIA OBLIGATORYJNE
ŚWIADCZENIA SOCJALNO-BYTOWE
Rodzaj wydatku

Środki 
przekazywane do 
PUP przez 
Ministerstwo wg 
potrzeb

Wykonanie 
kasowe

Ilość osób, za które 
poniesiono wydatek

Zasiłki 
podstawowe (pow.
5 do 20 lat stażu 
pracy)

1 338 721,17 zł 437 osób

Zasiłki obniżone 
(do 5 lat stażu 
pracy)

484 288,47 zł 215 osób

Zasiłki 
podwyższone 
(pow. 20 lat stażu 
pracy)

1 583 883,32 zł 266 osób

Składki ZUS od w/

w zasiłków

983 404,26 zł xxx

Dodatki 204 443,50 zł 208 osób
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aktywizacyjne
Świadczenia 
integracyjne dla 
uczestników 
Centrum Integracji
Społecznej

295 928,79 zł 35 osób

razem 4 890 669,51 zł 1 161 osób

Rok 2021 był rokiem trudnym, gdyż ciągle działaliśmy w realiach pandemii. Dokładaliśmy jednak  wszelkich starań, by wykonanie
planu finansowego i realizacja celów na naszym lokalnym rynku pracy były na dość wysokim poziomie.  Zagospodarowanie 
dostępnych funduszy umożliwiło kierowanie na różnego rodzaju działania aktywizacyjne, tak by zaspokoić potrzeby pracodawców i 
osób poszukujących zatrudnienia. Mimo sytuacji jaka odzwierciedlała się na rynku pracy, rynku ekonomicznym nie zawiesiliśmy 
żadnych działań bieżących kierowanych do naszych klientów - prowadziliśmy zarówno na bieżąco działania aktywizacyjne, jak 
i pomocowe. Należy podkreślić, że ważnym, dodatkowym zadaniem i  aspektem  w naszej działalności było równoległe  kierowanie 
strumienia pomocowego w celu ochrony miejsc pracy na lokalnym rynku pracy w ramach tarczy antykryzysowej.

Zestawienie pomocy wypłaconej z Tarczy Antykryzysowej w okresie 01.01.2021- 
31.12.2021

Forma wsparcia plan wykonanie % wykonania planu
Dotacja dla mikro i 
małych przedsiębiorstw
określonych branż 
(art.15zze4) oraz   
dotacja dla mikro i 
małych przedsiębiorstw
określonych branż 
udzielana na podstawie
rozporządzenia rozdział
3 

7 000 000,00 zł 6 314 990,00 zł 90,21%
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Dotacja dla sklepików 
(15 zze4a)

400 000,00 zł 50 000,00 zł 12,50%

Dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla:
-      
mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich 
przedsiębiorców 
(art.15zzb)
 dla organizacji 
pozarządowych (art. 
15zze)
 dla kościelnej 
osoby prawnej działają-
cej na podstawie prze-
pisów o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o sto-
sunku Państwa do in-
nych kościołów i związ-
ków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wy-
znania, oraz jej jednost-

1 578 000,00 zł 1 067 134,94% 67,63%
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ce organizacyjnej (art. 
15zze2

Dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia 
działalności 
gospodarczej dla 
przedsiębiorców 
samozatrudnionych (art. 
15zzc)

812 000,00 zł 416 280,00 zł 51,27%

Niskooprocentowana 
pożyczka z Funduszu 
Pracy dla 
mikroprzedsiębiorców 
(art. 15zzd) oraz 
niskooprocentowana 
pożyczka z Funduszu 
Pracy dla organizacji 
pozarządowych 
(art.15zzda) 

110 000,00 zł 110 000,00 zł 100,00%

razem 9 900 000,00 zł 7 958 404,94 zł 80,39%
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OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie funkcjonuje Punkt Pomocy Cudzoziemcom, który zajmuje się: 
 Tematyką zatrudnienia cudzoziemców, z uwzględnieniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) 
 Procesem legalizacji zatrudnienia w Polsce

 Dokumentami uprawniającymi do legalnego pobytu w Polsce

 Kwestiami związanymi z naruszaniem przez pracodawcę praw pracownika wynikających z Kodeksu Pracy 

 Pomocą w kontaktach z instytucjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców.

GŁÓWNE BRANŻE: BUDOWLANA, PRODUKCYJNA (W TYM OPERATORZY MASZYN), BUDOWLANA, TRANSPORTOWA 

(KIEROWCY KAT. B, KAT. C+E), ZWIĄZANA Z OBRÓBKĄ METALI (ŚLUSARZ, SPAWACZ ITP.) I MONTAŻEM KONSTRUKCJI 

STALOWYCH, PAKOWACZE.

Obywatelstwo cudzoziemców 
- wnioski o wydanie zezwole-
nia na pracę sezonową

Liczba cudzoziemców

UKRAINA 12

INFORMACJA Z POSIEDZEŃ POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W ROKU 2021

W 2021 roku Powiatowa Rada Rynku Pracy zebrała się na posiedzeniach w dniach 30.06.2021r., 24.09.2021r. oraz 16.12.2021r.
W trakcie roku (ze względu na pandemię) członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym za pomocą poczty 
elektronicznej opiniowali m.in. podział środków z Funduszu Pracy oraz raport gospodarki środkami Funduszu Pracy.

W 2021 roku podjęto uchwały w sprawie:
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 opiniowania opracowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy w 
roku 2021,

 wyrażenia opinii co do udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie upoważnienia,

 oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

 wydania opinii do wniosku o umorzenie spłaty nienależnie pobranego świadczenia w postaci stypendium szkoleniowego,

 wydania opinii do wniosku o umorzenie spłaty nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku dla bezrobotnych,

 opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego.

DANE STATYSTYCZNE

Porównanie stopy bezrobocia w Powiecie Mikołowskim w latach 2020 i 2021  

 2020 2021

Styczeń 3 4,7

Luty 3 4,7

Marzec 3,1 4,6

Kwiecień 3,5 4,5

Maj 3,8 4,4

Czerwiec 3,9 4,3

Lipiec 3,9 4,4

Sierpień 4 4,4

Wrzesień 4,2 4,3

Październik 4,3 4,1

Listopad 4,3 3,9

Grudzień 4,5 3,7
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Porównanie stopy bezrobocia w Polsce w latach 2020 i 2021   

 2020 2021

Styczeń 5,5 6,5

Luty 5,5 6,6

Marzec 5,4 6,4

Kwiecień 5,8 6,3

Maj 6 6,1

Czerwiec 6,1 6

Lipiec 6,1 5,9

Sierpień 6,1 5,8

Wrzesień 6,1 5,6

Październik 6,1 5,5

Listopad 6,1 5,4

Grudzień 6,2 5,4

DANE DOTYCZĄCE REJESTRACJI I WYREJESTROWAŃ OSÓB BEZROBOTNYCH Z EWIDENCJI POWIATOWEGO URZĘDU 
PRACY W MIKOŁOWIE

KWARTAŁ
NAPŁYW OSÓB 
BEZROBOTNYCH

LICZBA KONTAKTÓW 
Z URZĘDEM

ODPŁYW OSÓB 
BEZROBOTNYCH

I 572 5558 528
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II 471 5435 572

III 577 6111 601

IV 487 5518 718

ŁĄCZNIE 2107 22622 2419

S jak STOWARZYSZENIA

STATYSTYKA

Miasto, 
gmina

Stowarzyszenia
(w tym kluby 
sportowe 
wpisane do 
Krajowego 
Rejestru 
Sądowego)

Stowarzyszenia
zwykłe

Związki
stowarzyszeń

Fundacje Uczniowskie 
kluby 
sportowe

Kluby sportowe 
działające 
w formie 
stowarzyszeń, 
których statuty 
nie przewidują 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej

OGÓŁEM:

Mikołów 75 10 2 17 8 5 117
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(69 stowarzyszeń, 
6 klubów 
sportowych)

Łaziska 
Górne

20
(18 stowarzyszeń,
2 kluby sportowe)

2 - 6 - 1 29

Orzesze 31
(28 stowarzyszeń, 
3 kluby sportowe)

1 - 6 5 3 46

Ornontowice 4
(3 stowarzyszenia,
1 klub sportowy)

1 - 3 1 - 9

Wyry 4
(3 stowarzyszenia,
1 klub sportowy)

2 - 2 - 4 12

RAZEM : 134 16 2 34 14 13 213
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PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

Corocznie do dnia 30 listopada Rada Powiatu uchwalała Roczny Program Współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
kolejny rok. Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji obejmowały następujące obszary działań: kulturę fizyczną i 
turystykę, kulturę, edukację publiczną, promocję i ochronę zdrowia, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pomoc społeczną i 
pieczę zastępczą, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz integrację społeczna osób w wieku emerytalnym, również zagrożonych
wykluczeniem społecznym, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową lokalnego rynku pracy, nieodpłatną pomoc prawną, 
bezpieczeństwo. Do 31 maja każdego roku sporządzane było sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok poprzedni. 

Realizacja „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok”  odbywała się w okresie trwającej pandemii, co nie sprzyjało realizacji wielu założeń programu.

W 2021 podjęto szereg działań zakresu realizacji zadań publicznych przy współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi. 
Zadania były realizowane w ramach działań poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu. Współpraca powiatu 
mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi miała charakter zarówno finansowy jak i pozafinansowy. Poszczególne działania 
zawarte są w pozostałych rozdziałach opisujących pracę poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu. 

W 2021 roku kontynuowano projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, który 
polega na łączeniu promocji kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczeniem PIT-ów na terenie danej jednostki
samorządu. W ramach projektu otrzymaliśmy bezpłatnie dostosowany do naszych potrzeb program do rozliczania podatków – 
PITax.pl Łatwe podatki. W programie jest herb/logo jednostki samorządowej, opis korzyści wynikających ze wspierania lokalnego 
samorządu oraz sugestia, aby rozliczający się podatnik wpisał jako miejsce zamieszkania adres w danym regionie. 
Spersonalizowana wersja programu ma zachęcić użytkowników do przekazania 1% lokalnym OPP. 

W ramach z współpracy z organizacjami udało się zrealizować „PROGRAM WSPARCIA  I REHABILITACJI DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 25 PLUS” w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. Wsparciem objęto dziennie średnio 8 dorosłych
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnością ruchową i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku powyżej 25 roku życia. Program ten pozwolił stworzyć system wsparcia  dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, które  na co dzień pozostawały w środowisku domowym. Dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i 
rewalidacyjno–wychowawczym zostało zapewnione beneficjentom wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu 
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społecznym oraz ze względu na ich stan psychofizyczny stworzono wsparcie w aktywności zawodowej. Podczas trwania programu 
beneficjenci otrzymali  możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze 
fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej oraz  zapewniono im kompleksowe i horyzontalne wsparcie. Działania były 
realizowane przez PSONI Koło w Mikołowie, pod okiem wykwalifikowanej kadry posiadającej uprawnienia do wykonywania tego 
typu zadań (terapeuta zajęciowy, opiekun). Koszt programu to 258.800,00 zł. Jest on finansowany z budżetu powiatu oraz 
budżetów gmin powiatu mikołowskiego.

W ramach działań profilaktycznych Starostwo Powiatowe w Mikołowie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie, 
Stowarzyszeniem Powrót i Mikołowskim Powiatowym Klubem Młodzieżowym, realizując społeczną kampanię 
międzypokoleniową „Pomosty”. Kampania zakłada szeroką współpracę międzypokoleniową w temacie bezpieczeństwa oraz 
budowania wzajemnego szacunku między seniorami, a młodzieżą i dziećmi.  Ze względu na okres pandemii część zaplanowanych 
działań nie doszło do skutku. W ramach kampanii m.in. zachęcano młodzież do pomagania seniorom przy samospisie w 
Narodowym Spisie Powszechnym, seniorzy uczyli się jak dbać o bezpieczeństwo wnuków podczas wakacji i w ruchu drogowym, 
odbył się międzypokoleniowy konkurs plastyczny „Pomóż zebrze przejść przez pasy”, młodzież uczyła się empatii wobec osób 
starszych uczestnicząc w warsztatach z symulatorem starości.

W partnerstwie z Fundacją GaSzo Starostwo Powiatowe w Mikołowie realizowało projekt „SAMOrządni Seniorzy w Powiecie 
Mikołowskim”, na który fundacja pozyskała w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 131 589,94 zł.
W projekcie udział wzięło bezpośrednio 61 seniorów z wszystkich gmin powiatu mikołowskiego, a pośrednio (w inicjatywach i 
kawiarenkach obywatelskich) ponad 300.
W ramach projektu odbył się cykl warsztatów wyjazdowych, warsztatów stacjonarnych, 4 kawiarenki obywatelskie, a sami seniorzy 
w ramach projektu pozyskali fundusze i zrealizowali 6 inicjatyw (np. podróże industrialne seniorów, rajd Szklakiem Orlich Gniazd, „Z
kulturą i tradycją za Pan Brat – Orzeskie wykopki” czy poprawiającą kondycję osób starszych inicjatywę – „Ruch odwraca 
starzenie”). Efektem finalnym projektu jest powołanie Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego, pełniącego funkcję powiatowej rady 
seniorów oraz wydanie „Powiatowego Informatora Aktywnego Seniora”. Projekt trwał do grudnia 2021r.
Szkolenie i wizyty studyjne uczestników wspierała również Fundacja Ornament z Zalasowej. 

Fundacja GaSzo realizowało również na terenie powiatu mikołowskiego projekt w ramach Priorytetów 2-4 edycji 2021 Programu
NOWEFIO  - "MOCne NGO współpracujące JST- zwiększenie partycypacji w realizacji polityk publicznych”, na które 
pozyskała na rzecz mieszkańców powiatu mikołowskiego 94 015 zł. W projekcie, który był realizowany do końca 2021 r., 
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zrealizowano szkolenia i warsztaty (Design Thinking, Akademia Lidera NGO, Budowanie Partnerstwa NGO-JST, Aktywny 
Obywatel), mikrodotacje, seminarium oraz spotkania w formule World Cafe. Beneficjentami projektu byli mieszkańcy powiatu 
mikołowskiego działający w organizacjach pozarządowych i samorządy terytorialne, w tym pracownicy starostwa powiatowego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW

W 2021 roku mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji. Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych 
osób w ciągu ostatniego roku. Wsparcie prawne dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

W pierwszej połowie 2021 roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, porady udzielane były przez telefon bądź z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość. Natomiast w drugiej połowie roku przywrócono stacjonarną działalność punktów w 
pięciu lokalizacjach tj. w: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu, Urzędzie Gminy w Ornontowicach, Domu Kultury w Gostyni, 
Starostwie Powiatowym w Mikołowie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych. 

Adwokaci, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, udzielali porad w Gostyni oraz w Ornontowicach, 
natomiast radcowie prawni, wytypowani przez Okręgową Izbę Radców Prawych w Katowicach, w Orzeszu. Zgodnie z ustawą o npp
prowadzenie dwóch punktów, w tym punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, powierzono organizacji pozarządowej 
wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert tj. Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego “DOGMA”. 
Stowarzyszenie zrealizowało szereg działań w zakresie edukacji prawnej takich jak: przeprowadzenie wykładów on-line, 
opracowanie i wydruk materiałów informacyjno – promocyjnych, opracowanie materiałów multimedialnych (e-ulotek, e-informatory, 
e-booki), organizacja infolinii i geotargetowanej kampanii społecznej.

We wszystkich czterech punktach udzielono łącznie 1062 porad, w tym 644 w punktach prowadzonych przez w/w 
Stowarzyszenie. Corocznie powiat mikołowski otrzymuje z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, środki finansowe na 
realizację przedmiotowego zadania. W roku sprawozdawczym łącznie wydatkowano środki w wysokości 263 582,17 zł.

Ś jak ŚRODOWISKO

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu ochrony środowiska i przyrody, 
gospodarki wodnej, rybackiej i leśnej, gospodarki odpadami oraz geologii.
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Sprawy z zakresu ochrony przyrody oraz ustawy o lasach
 zalesienia gruntów rolnych – obsługa płatności, umów, środków z ARiMR - 1,
 wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów z terenu własności gminnej – 106,
 wydawanie zezwoleń na pozyskanie drewna/wykonanie prac na gruncie leśnym – 15,
 wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna – 9,
 prolongata i wydawanie nowych legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej  - 2,
 sprawy za zakresu ustawy Prawo Łowieckie – 10,
 wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru zwierząt objętych ochroną  – 79,
 wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę hartów – 1,
 wydawanie zaświadczeń o lasach – 1324.
Sprawy z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami
 zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów – 2,

 sprawy dotyczące negatywnego oddziaływania na środowisko -11,

 udostępnianie informacji o środowisku -10, 

 sprawy różne dot. ochrony środowiska – 54,

 pozwolenia na wytwarzanie odpadów – 0,

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jako strona postępowania – 3,

 zgłoszenia nie wymagające pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza – 9,

 pomiary wielkości emisji substancji w powietrzu – weryfikacja – 17,

 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – 3,

 zaświadczenia o eksploatacji instalacji powyżej 1 MW – 4,

 zatwierdzenia planów metodyki monitorowania emisji – 2, 

 decyzji o dopuszczalnym poziomu hałasu – 3,

 przeglądy ekologiczne – 0,

 nałożenie obowiązku negatywnego oddziaływanie na środowisko – 2,

 wydanie decyzji eksploatacyjnych – 2,
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 zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz zgłoszenie zmian w instalacjach wytwarzających pola 
elektromagnetyczne – 25.

Sprawy z zakresu prawa geologicznego, górniczego i hydrologii 
 zatwierdzenie projektów robót geologiczno-inżynierskich – 6,

 zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – 6,

 zgłoszenia projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi – 2,

 zgłoszeń przystąpienia do robót geologicznych – 6,

 uzgodnienia z organem administracji geologicznej i ochrony środowiska – 21,

 zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej – 0,

 zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych – 2,

 udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego – 0,

 zatwierdzanie dokumentacji złożowej – 1,

 przyjmowanie dokumentacji geologicznej tzw. Innej - 2

Ponadto w 2021r. rozbudowano istniejący system do pomiaru jakości powietrza na terenie powiatu mikołowskiego o 2 nowe czujniki
wraz 2 tablicami LED do wizualizacji danych.

T jak TRANSPORT DROGOWY

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych realizuje zadania powiatowe z zakresu dróg publicznych. 
Podjęto szereg działań mających za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego 

W ramach działań związanych z inżynierią ruchu, poprawą bezpieczeństwa oraz uspokojeniem ruchu wprowadzono następujące 
zmiany w organizacji ruchu:

 W ciągu ul. Wyrskiej oraz ul. Łaziskiej wprowadzono zmiany w organizacji mające na celu uspokojenie ruchu i poprawę 
bezpieczeństwa. W ciągu ul. Wyrskiej wyznaczono nowe przejście dla pieszych w rejonie ulicy Tuwima, a także wykonano 
odcinek chodnika, zapewniającego skomunikowanie pieszych w obszarze skrzyżowania. Wykonano utwardzone pobocze 
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oddzielone barierkami, zapewniające bezpieczne dojście ze ścieżki prowadzącej z osiedla do przejścia dla pieszych z 
sygnalizacją świetlną w rejonie szkoły podstawowej. Na omawianym ciągu drogowym zabudowano dwie tablice radarowe (w 
ciągu ul. Wyrskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Morcinka oraz w ciągu ul. Łaziskiej w rejonie posesji nr 11), wyświetlające 
komunikaty związane z prędkością pojazdów. W celu fizycznego wymuszenia redukcji prędkości w miejscu, gdzie dochodziło
do licznych zdarzeń drogowych wykonano wyniesione przejście dla pieszych w ciągu ul. Wyrskiej w rejonie posesji 20. 
Dodatkowo zabudowano bariery energochłonne w ciągu ul. Łaziskiej na odcinku od posesji nr 12 do nr 16. Uzupełniono 
również oznakowanie na istniejących przejściach dla pieszych poprzez dodatkowe znaki D-6 oraz sferyczne, szklane 
punktowe elementy odblaskowe. Ze względu na występujące zdarzenia z dziką zwierzyną na odcinku ul. Łaziskiej 
wprowadzono oznakowanie ostrzegawcze. 

W ciągu następujących ulic wyznaczone zostały nowe przejścia dla pieszych:
 w ciągu ul. Kopalnianej w Łaziskach Górnych w rejonie zatoki autobusowej. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpiecznego 

skomunikowania wykonano odcinek chodnika,
 w ciągu ul. Żwirki i Wigury w rejonie budynku nr 65A,

 w ciągu ul. Nowy Świat w rejonie posesji nr 47,

 w ciągu ul. Brada w Łaziskach Górnych na odcinku pomiędzy ulicami Pszczelą i Salamander zabudowano progi wyspowe z 
elementów prefabrykowanych. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały zabudowane w celu uspokojenia ruchu 
pojazdów na odcinku łączącym teren zabudowany z terenem niezabudowanym,

 w ciągu ul. Ramży w Orzeszu wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30km/h jako ujednolicenie prędkości 
obowiązującej dotychczas na drogach gminnych krzyżujących się z drogą powiatową,

 na wniosek mieszkańców ul. Cieszyńskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do łącznika z DK81 wprowadzono korekty w 
poruszaniu się pojazdów ciężarowych, poprzez ograniczenie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 
ton,

 w ciągu ul. Grudniowej w Mikołowie w rejonie cmentarza oraz za skrzyżowaniem z drogą gminną ul. Zamkową zabudowano 
progi wyspowe mające na celu uspokojenie ruchu drogowego. Progi wykonano z elementów prefabrykowanych. 
Jednocześnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sosnową aż do posesji nr 4a wprowadzono na drodze strefę ograniczonej 
prędkości do 30km/h,
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 wprowadzono korekty w poruszaniu się pojazdów ciężarowych w ciągu ul. Modrzewiowej, ul. Dojazdowej oraz ul. Damrota w 
Orzeszu, mające na celu ujednolicenie i uporządkowanie ograniczeń. Obecnie mamy ograniczenia w poruszaniu się 
wskazanymi ulicami dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton,

 w ciągu ul. Zwycięstwa w Ornontowicach przy wjeździe do gminy od strony Gierałtowic zabudowano tablicę radarową, 
wyświetlającą komunikaty związane z prędkością jazdy, jako element dyscyplinujących kierujących do jazdy z dozwoloną 
prędkością.

Poprawa stanu technicznego dróg i ciągów rowerowych, a także pieszych

 Przebudowa drogi ul. Żorskiej w Orzeszu – etap II (odcinek od ul. Przyjaźni do DK81) – 1380 m/ wartość – 3 mln 764 tyś 
zł - wykonano m.in.:

Podbudowy
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 1380 m2,

 podbudowa z mieszanki min. – bit. gr. 5 cm - 8700 m2,

 warstwa przeciwspękaniowa pod w-wy bitumiczne siatka stalowa MT2 – 8700 m2.
Nawierzchnie bitumiczne

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC16W śr. 5 cm - 8620,0 m2,

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna AC 11S 4 cm – 8620,0m2.
Roboty brukarskie, elementy ulic 

 chodniki + zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm - 1650,0 m2 ,

 krawężniki betonowe 15/30 na ławie betonowej - 103,0 mb,

 krawężniki betonowe najazdowe 15/22 na ławie betonowej - 570,2 mb,

 obrzeża betonowe - 172,0 mb,

 wykonanie ścianek oporowych „L” - 239 elem. 
Przepusty

 rury pod zjazdami 600 mm - 988 mb,

 ścianki betonowe czołowe – 146 szt. 
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 Przebudowa ul. Chopina w Łaziskach Górnych – dł. 233 m/ wartość – 860,6 tyś zł – wykonano m.in.:
Podbudowy

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 1405 m2,

 podbudowa z mieszanki min. – bit. gr. 10 cm - 1405 m2.
Nawierzchnie bitumiczne

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC16W śr. 6 cm - 1275,0 m2,

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna AC 11S 4 cm – 1275,0m2.
Roboty brukarskie, elementy ulic 

 chodniki + zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm - 1162 m2,  

 zatoki i miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm - 420 m2,

 wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej gr. 8cm - 161 m2,

 krawężniki betonowe 15/30 na ławie betonowej - 503 mb,

 krawężniki betonowe najazdowe 15/22 na ławie betonowej - 320 mb,

 obrzeża betonowe - 730,0 mb.
Kanał technologiczny

 budowa kanalizacji kablowej - 225 m
Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu   

 Przebudowa drogi ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – etap I (odcinek od DW928 do posesji nr 40) –  816 m/ wartość – 3 mln
248 tyś zł - wykonano m.in.:

Podbudowy
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 5781 m2,

 podbudowa z mieszanki min. – bit. gr. 8 cm - 5781 m2.
Nawierzchnie bitumiczne

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC16W śr. 5 cm - 5879,0 m2,

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna AC 11S 4 cm – 5879,0m2.
Nawierzchnie ścieżek rowerowych
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 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC16W śr. 5 cm - 1662,0 m2,

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna AC 11S 3 cm – 1662,0m2.
Roboty brukarskie, elementy ulic 

 chodniki + zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm - 3397 m2,  

 zatoki autobusowe - 338 m2,

 krawężniki betonowe 15/30 na ławie betonowej - 1467 mb,

 krawężniki betonowe najazdowe 15/22 na ławie betonowej - 464 mb,

 krawężniki kamienne 15/30 na ławie betonowej – 193 mb,

 obrzeża betonowe - 2492 mb.
Kanał technologiczny

 budowa kanalizacji kablowej - 885 m
Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu   
Budowa oświetlenia ulicznego – montaż słupów oświetleniowych – 18 szt. wraz z robotami towarzyszącymi.

 Wymiana nawierzchni jezdni – ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych – dł. 462m/ pow. 2956,8 m2/ wartość 259,9 tyś zł – 
wykonano m.in.:
 wykonanie warstwy profilującej gr. 3 cm z mieszanki mineralno bitumicznej,

 wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S.

 Kanał deszczowy D315/200 m PVC – likwidacja zalewiska ul. Akacjowa/ Rybnicka w Wyrach / wartość 123,9 tyś zł
Część robót wykonano w 2020 r. W ramach robót wykonano: 

 ułożenie kanału 315 mm PVC – 203 mb,

 montaż studni D1200 – 4 kpl,

 montaż studzienek ściekowych – 5 kpl,

 odtworzenie nawierzchni chodnika – 202 m2.

 Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowina w Orzeszu – na odcinku od ul. Kopernika do obrębu posesji 10 – dł. 422 
mb / wartość 159,6 tyś zł
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 wymiana nawierzchni chodnika na kostkę bet. drobnowymiarową gr. 8 cm – pow. 825 m2,

 wymiana nawierzchni zjazdów na kostkę bet. drobnowymiarową gr. 8 cm – pow. 245 m2.

 Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych wartość – 335,9 tyś zł (część robót 
wykonano w 2020 r.)

Wykonano m.in.:
Podbudowy

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 870 m2,

 podbudowa z mieszanki min. – bit. gr. 7 cm - 870 m2.
Nawierzchnie bitumiczne

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC16W śr. 5 cm - 870,0 m2,

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna AC 11S 4 cm – 870,0m2.
Roboty brukarskie, elementy ulic 

 chodniki + zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm - 422 m2, 

 krawężniki betonowe 15/30 na ławie betonowej - 189 mb,

 krawężniki betonowe najazdowe 15/22 na ławie betonowej - 91 mb,

 obrzeża betonowe - 147 mb.
Kanał technologiczny

 budowa kanalizacji kablowej - 86 m
Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu   
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu – 1 kpl.

 Wymiana nawierzchni jezdni – ul. Chudowska w Ornontowicach – dł. 170 m/ pow. 1038 m2/ (wartość 118,9 tyś)

 wykonanie podbudowy gr. 15 cm z mieszanki mineralno bitumicznej AC22P,

 wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S.

 Projekt i budowa chodnika przy ul. Zamkowej w Ornontowicach – odcinek od ul. Klasztornej do obrębu parkingu – dł. 
81 mb, wartość 54,115 tyś zł
 nawierzchnia chodników z kostki bet. drobnowymiarowej gr. 8 cm – pow. 170 m2,
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 nawierzchnia zjazdu z kostki bet. drobnowymiarowej gr. 8 cm – pow. 25 m2.

 Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie – (obręb przedszkola, obręb skrzyżowania z ul. Stara 
Droga) – dł. 160+150 mb, wartość 213,5 tyś zł
 wymiana nawierzchni chodnika na kostkę bet. drobnowymiarową gr. 8 cm – pow. 605 m2,

 wymiana nawierzchni zjazdów na kostkę bet. drobnowymiarową gr. 8 cm – pow. 430 m2,

 nawierzchnia z płyt ażurowych dla miejsc postojowych gr. 8 cm – pow. 78 m2.

 Roboty uzupełniające dla przebudowy ul. Żorskiej w Orzeszu – wartość 51,5 tyś zł

 w ramach prac uzupełniających wycięto 36 szt drzew oraz odtworzono pobocza utwardzone.

 Roboty uzupełniające dla przebudowy ul. Chopina w Łaziskach Górnych – wartość 34,4 tyś zł
Dla prawidłowego wykonania podstawowego zakresu przebudowy drogi wykonano następujące roboty:

 wykonanie trzech studni rewizyjnych 1000 mm,

 wykonanie kanału Ø300 PVC – 12 mb,

 wykonanie kompleksowego płukania – oczyszczenia kanału betonowego Ø300 na odcinku 120 mb,

 montaż włazu typu ciężkiego na istniejącej studni rewizyjnej.

 Roboty uzupełniające dla przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – wartość 36,0 tyś zł
Dla prawidłowego wykonania podstawowego zakresu przebudowy drogi wykonano następujące roboty:

 wycinka dwóch drzew,

 umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi – 84 m2,

 wykonanie kanału Ø400 PVC – 15 mb.

Małopowierzchniowe naprawy nawierzchni jezdni dróg powiatowych
 Łaziska Górne:

 ul. Cieszyńska /rejon ul. Hutniczej/ – 1161,3 m2  - wartość 74,8 tyś. zł,

 ul. Wyszyńskiego /od wyniesionego przejścia do posesji 7/ – 649 m2 – wartość 29,5tyś. zł,

 ul. Górnośląska /od ul. Słowackiego do ul. Pokoju/ - 967,2 m2 – wartość 54,5 tyś. zł,
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 ul. Wyrska /granica z Wyrami/ - 2150,9 m2 – wartość 113,1 tyś. zł, 4928,4 m2; łączny koszt: 271,9 tyś. zł. 
Orzesze:

 ul. Akacjowa /łuk drogi, obręb mostu/ – 917,5 m2  - wartość 41,7 tyś. zł,

 ul. Lipowa /odcinek tłuczniowy leśny/ – 3100 m2 – wartość 41,1 tyś. zł, 4017,5 m2; łączny koszt: 82,8 tyś. zł.
Mikołów:

 ul. Grudniowa /centrum, obręb leśnej bryzy/ – 2946,1 m2  - wartość 146,9 tys. zł,

 ul. Mokierska –  986,1 m2 – wartość 50,9 tyś. zł,

 ul. Chudowska – 649,6 m2 – wartość 30,0 tyś. zł,

 ul. Staropodleska – (2752 m2) – wartość – 111,5 tyś zł, 3756,10 m2, łączny koszt: 227,8 tyś. zł.
Gostyń:

 ul. Rybnicka /od ul. Drzymały do ul. Mamzera, 390 m/ - 2452,4 m2

2452,4 m2; łączny koszt: 134,8 tyś. zł
Ornontowice:
 ul. Orzeska /od ul. Grabowej do ul. Działkowej/ - 2887,6 m2 – wartość 165,1 tyś. zł

2887,6 m2; łączny koszt: 165,1 tyś. zł

U jak UNIA EUROPEJSKA

Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji realizuje zadania powiatowe z zakresu: 
 promocji powiatu,

 współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 promocji zdrowia.

W swojej działalności kładzie szczególny nacisk na pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych 
źródeł zewnętrznych na projekty z zakresu szeroko pojętej promocji działalności Powiatu.

Niektóre z projektów realizowane są we współpracy z innymi podmiotami, między innymi ze stowarzyszeniami. Inne projekty 
realizowane są z partnerami zagranicznymi, co jest dowodem potencjału Powiatu w zakresie inicjowania i prowadzenia 
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współpracy zagranicznej. Wszystkie prowadzone projekty są odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej Powiatu, jednocześnie 
służąc jego promocji.

Poniższe tabele zawierają informacje na temat realizowanych w okresie sprawozdawczym projektów:

Lp. Tytuł/realizator Nazwa 
programu/działania

Wartość ogółem/ 
dofinansowanie 

Cel projektu/ zakres/liczba 
uczestników

1. TYTUŁ:
Efektywne 
Funkcjonalne 
Szkoły II - 
Program 
Rozwoju Szkół 
Zawodowych i 
Technicznych 
Powiatu 
Mikołowskiego
LIDER:
Powiat 
Mikołowski

SZKOŁY:
ZST Mikołów - 
Technikum i 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia,
ZSP 
Ornontowice - 

Regionalny Program 
Operacyjny Woj. 
Śląskiego na lata 
2014-2020

Poddziałanie 11.2.1. 
Wsparcie 
szkolnictwa 
zawodowego – 
konkurs

OGÓŁEM:
2 624 950,23 PLN

DOFINANSOWANIE:
2 493 702,72 PLN

CEL PROJEKTU: Poprawa 
jakości oferty edukacyjnej w 6
szkołach prowadzących 
kształcenie zawodowe, dla 
których organem 
prowadzącym jest Powiat 
Mikołowski oraz wzmocnienie 
zdolności do zatrudnienia 561
uczniów i uczennic tych szkół,
we współpracy z 
pracodawcami, poprzez 
realizację kompleksowego 
programu rozwoju w tych 
placówkach w latach 2020-
2022.

ZAKRES: W projekcie 
przewiduje się m.in.:
- staże uczniowskie 
w przedsiębiorstwach;
- zajęcia z kompetencji 
kluczowych (matematyka, 
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Lp. Tytuł/realizator Nazwa 
programu/działania

Wartość ogółem/ 
dofinansowanie 

Cel projektu/ zakres/liczba 
uczestników

Technikum i 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia,
ZSEiU Łaziska 
Górne - 
Technikum i 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia

języki obce, ICT);
- zajęcia z kompetencji 
zawodowych (m.in. z zakresu 
renowacji i lakierowania 
nadwozi samochodowych, 
obróbki na obrabiarkach 
konwencjonalnych, podstaw 
zoopsychologii, podstaw 
rachunkowości, 
programowania C++;
- wizyty studyjne 
w przedsiębiorstwach np. w 
HYDAC, KWK Budryk, Banku 
Pekao S.A., w hotelach;
- kursy przygotowawcze na 
studia z zakresu matematyki, 
biologii, chemii, języków 
obcych;
- doradztwo edukacyjno-
zawodowe dla uczniów i 
uczennic;
- kursy zawodowe dla 
uczniów i uczennic (m.in. 
Spawanie metodą MAG 135, 
TIG, Prawo jazdy kat. B, Kurs 
barmański, kelnerski, 
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Lp. Tytuł/realizator Nazwa 
programu/działania

Wartość ogółem/ 
dofinansowanie 

Cel projektu/ zakres/liczba 
uczestników
Brązowa Odznaka 
Jeździecka, Inseminacja 
zwierząt, Programowanie 
sterowników PLC);
- kursy doskonalące dla 
nauczycieli (m.in. CAD -
Autodesk Inventor, Inspektor 
nadzoru terenów zieleni, 
Podstawy pneumatyki 
przemysłowej);
- staże dla nauczycieli 
w przedsiębiorstwach (np. 
Unimet Automotive Sp. z o.o.,
Famur SA, Energocenter Sp. 
z o. o., Schneider Electric 
Transformers Poland Sp. z 
o.o.).
- wyposażenie pracowni 
zawodu w szkołach na łączną 
kwotę 894 415,50 zł

LICZBA UCZESTNIKÓW: 
561 uczniów i uczennic oraz 
40 nauczycieli.

2. PROJEKT 
CYFRYZACJA 

Fundacja „Polsko- 
Niemiecka 

OGÓŁEM:
29 496, 48PLN

CEL PROJEKTU:
Integracja młodzieży z 
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Lp. Tytuł/realizator Nazwa 
programu/działania

Wartość ogółem/ 
dofinansowanie 

Cel projektu/ zakres/liczba 
uczestników

I GOTOWANIE 
LIVE 
05/07/2021 – 
13/05/2021:

Koordynator: 
Powiat 
Mikołowski 
Partner: 
Jugendamt 
Rhein Kreis 
Neuss 

Współpraca 
Młodzieży” W TYM DOTACJA:

 14 800, 00 PLN

Powiatu Mikołowskiego oraz 
Reńskiego Powiatu Neuss 
poprzez wspólny obóz 
młodzieżowy na terenie 
Powiatu Mikołowskiego.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
19 osób, w tym z Powiatu 
Mikołowskiego 12 osób.

W jak WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Powiat Mikołowski realizuje współpracę zagraniczną na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Rhein-Kreis Neuss, 
z którym Powiat Mikołowski ramową umowę partnerską zawarł w dniu 26 maja 2001 roku, w okresie sprawozdawczym współpraca 
zaowocowała:

 międzynarodowymi obozami młodzieżowymi: obóz w Ornontowicach w lipcu 2021 roku odbył się pod hasłem „PROJEKT 
CYFRYZACJA I GOTOWANIE LIVE”; strona niemiecka liczyła 7 uczestników oraz dwóch opiekunów, a ze strony polskiej 
udział wzięło 12 uczestników oraz 3 opiekunów; 

 w wrześniu 2021 delegacja Powiatu Mikołowskiego miała okazję wziąć  udział w uroczystych Obchodach 25-lecia 
Współpracy z Powiatem Reńskim Neuss; (ze względu na pandemię wizyta została przełożona  z maja 2020 roku na 
wrzesień 2021 roku). 
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Pandemia koronowirusa ograniczyła znacznie prowadzenie wspólnych działań na rzecz wieloletniej współpracy pomiędzy 
Reńskim Powiatem Neuss. Obecnie mimo utrudnionej sytuacji w związku z wojną na Ukrainie kolejne wspólne działania 
zaplanowane są na 2022 r. Ciągłość korespondencji i wymiany pomysłów na nowe projekty na przyszłe lata została zachowana. 

Z jak ZDROWIE

CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE podjęło szereg działań we wskazanym obszarze. 

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. jest jednym z kluczowych podmiotów leczniczych na terenie Powiatu Mikołowskiego. 
Właścicielem Spółki jest Powiat Mikołowski. W strukturze Spółki wyodrębniono zakłady lecznicze:

Szpital Powiatowy,

Przychodnia Wielospecjalistyczna,

Diagnostyka Medyczna,

Rehabilitacja,

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy, w których Spółka wykonuje określony rodzaj działalności medycznej zgodnie z ustawą z dnia 
15.04.2011 r. o działalności leczniczej, tj.:
 stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne i inne niż szpitalne,

 ambulatoryjną opiekę zdrowotną (podstawowa i specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka medyczna) oraz 
funkcjonują medyczne i administracyjne komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Spółka koncentruje się głównie na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie działań służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych 
przepisów regulujących zasady ich wykonywania. Świadczenia powyższe dotyczą leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej i podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach świadczeń odpłatnych 
Spółka wykonuje na rzecz innych podmiotów leczniczych oraz podmiotów gospodarczych, a także osób fizycznych odpłatne 
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świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (badania usg), badania endoskopowe (gastroskopia i 
kolonoskopia), badania w zakresie medycyny pracy, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz szczepienia. Zarówno Spółka, jak 
i właściciel starają się, aby świadczone usługi zdrowotne cechowała wysoka jakość, dostępność i kompleksowość.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

W 2021 r. świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane były :
1) w 4 poradniach POZ na terenie gminy Mikołów, w których łącznie zadeklarowanych jest około 11 700 pacjentów tj.:
 Poradni przy ul. Okrzei 31,
 Poradni Mikołów Paniowy,
 Poradni Mikołów Kamionka,
 Poradni Mikołów Mokre,
2) przez pielęgniarki POZ (około 10 800 podopiecznych) i położne POZ (ponad 4 900 pacjentów).

W ramach POZ udzielono w 2021 r. 56 765 porad, przy czym najwięcej porad w przeliczeniu na 1 podopiecznego udzielono w 
poradni Mikołów Okrzei (4,9 porady), najmniej w poradni Mikołów Kamionka (3,7 porady) przy średniej ilości porad w Spółce 
wynoszącej 4,7 porad na 1 podopiecznego. Ponadto Spółka realizuje umowę z NFZ na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla 
osób od 0 – 18 roku życia przebywających na terenie Powiatu. W roku 2021 udzielono w ramach nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej 5025 porad co stanowi średnio 13,76 porad na dobę.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W 2021 r. z powodu braku lekarza została zamknięta Poradnia Gastrologiczna, pozostały merytoryczny zakres specjalistycznych
świadczeń ambulatoryjnych oferowanych mieszkańcom powiatu mikołowskiego nie uległ zmianie. Leczenie stacjonarne ma swoją 
kontynuację w sieci poradni specjalistycznych: Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego, Poradni Kontroli Rozwoju 
Wcześniaków i Noworodków Ryzyka, Kardiologicznej dla Dzieci, Poradni Urologicznej. Również Szpital nadal utrzymuje i rozwija 
działalność szczególnie pożądanych poradni specjalistycznych, tj. Poradnię  dla Kobiet, Poradnię Onkologiczną, Neurologiczną, 
Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Medycyny Pracy.

LECZENIE SZPITALNE
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Szpital Powiatowy w Mikołowie realizuje świadczenia zdrowotne w 6 oddziałach szpitalnych w zakresie chorób wewnętrznych, 
neurologii, w tym leczenie udarów, geriatrii (od 2012 r.), rehabilitacji neurologicznej, ginekologii i położnictwa oraz neonatologii. 
Obecnie szpital posiada 152 łóżka, średnie wykorzystanie łóżek w 2021 wynosiło 65,37 % i jest wyższe niż w roku ubiegłym. W 
roku 2021 leczono w szpitalu 6223 pacjentów, przy średniej długości pobytu wynoszącej 5,58 dni. W ramach działalności szpitalnej 
funkcjonuje Izba Przyjęć, gdzie w roku 2021 odnotowano niewielki wzrost liczby udzielonych porad tj. o ok. 8 % w stosunku do roku 
2020, do łącznej liczby  udzielonych 2565 porad i średniej dobowej przyjęć -7,03 pacjenta. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, 
która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 r. również w roku 2021 wpłynęła na ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych 
zarówno w szpitalu, jak i jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej.  W szpitalu hospitalizowaliśmy o 10 % pacjentów więcej niż 
rok wcześniej. Ograniczenie przyjęć spowodowane koniecznością izolowania chorych zakażonych koronawirusem na oddziałach 
szpitalnych pozwoliło tylko częściowo poprawić wskaźniki statystyczne, obrazujące działalność Szpitala Powiatowego w Mikołowie, 
w stosunku do roku 2020. 

 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Działalność medyczna w postaci świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych realizowana jest w Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym w Łaziskach Górnych. W zmodernizowanym obiekcie znajduje się 57 łóżek, z czego 35 łóżek objętych jest 
finansowaniem świadczeń na podstawie umowy z NFZ, pozostałe objęte są działalnością komercyjną. W 2021 r. kontrakt z NFZ 
został wykonany w 100 %.

NAKŁADY INWESTYCYJNE, ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Istotnym warunkiem dla prawidłowego funkcjonowania Spółki jest zakup aparatury medycznej oraz stan techniczny szpitala,
sprzętu oraz spełnienie wymogów sanitarnych. Udzielanie świadczeń medycznych powinno być zorganizowane w sposób, 
który zapewnia odpowiednią jakość opieki, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania systemu zdrowia, a przede 
wszystkim zapewniając bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom. Dla ratowania życia i zdrowia chorych nie wystarczy tylko 
doświadczony personel medyczny, niezbędny jest także nowoczesny i specjalistyczny sprzęt oraz aparatura medyczna. 
Spełnienie tego wymogu jest warunkiem do utrzymania ciągłości pracy szpitala oraz realizacji kontraktu medycznego. Brak 
zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości sprzętu medycznego, a także ciągłości pracy istniejących urządzeń stanowi realne 
zagrożenie dla wykonania zadań medycznych Szpitala.
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Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. w roku 2021 zwiększyła wartość środków trwałych o 1 091 070,00 zł. Nabycie 
środków zostało sfinansowane w większości z dotacji i darowizn. W 2021 r. zakupiono m. in. maceratory (4 szt.), 
dezynfekatory (8 szt.), wózki dla noworodków (2 szt.), lampy bakteriobójcze (19 szt.), łóżka szpitalne (16 szt.), głowicę 
kardiologiczną, laktator, serwery (3 szt.) respirator noworodkowy, inkubator noworodkowy, pompy objętościowe i 
strzykawkowe (8 szt.), urządzenie rehabilitacyjne, kardiomonitory (4 szt.) i rejestrator i inne.
W 2021 r. rozbudowano również instalację gazów medycznych.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE I WIZERUNKOWE SPÓŁKI

Zarząd Centrum Zdrowia w Mikołowie stara się, aby kultura organizacyjna była utrzymywana i rozwijana. Promowane są 
wydarzenia związane z działalnością Spółki, poprawą jakości i dostępności świadczeń, propagowaniem działań prozdrowotnych i 
związanych z poprawą stylu życia społecznego, ale też te związane z osiągnięciami i życiem pracowników. Prowadzone są też 
akcje skierowane do lokalnej społeczności. Działania te są na bieżące przedstawiane na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Wykaz najważniejszych działań i wydarzeń roku 2021: 
CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

Dzięki zaangażowaniu całego personelu, Centrum Zdrowia w Mikołowie utrzymało akredytację potwierdzającą, iż spełnia 
najwyższe normy jakości i profesjonalnego leczenia pacjentów. Akredytację na trzy lata, po przeprowadzonym w 2020 r audycie, 
przyznał Minister Zdrowia na wniosek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W najbliższych latach szpital nasz 
czeka zdecydowany skok wymagań jakościowych –  wdrożenie nowych standardów akredytacyjnych (rozbudowane wymogi, 
niekorzystna punktacja, dotychczasowe wymagania „z górnej półki” stają się normą nawet dla małych szpitali). Dużym wyzwaniem 
będzie również wdrożenie projektowanej ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.

CERTYFIKAT  ISO

W grudniu 2021 roku odbył się audyt nadzoru weryfikujący przyznanie Certyfikatu Systemu Zarządzania DNV.GL, 
potwierdzającego spełnienie wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i wysoką jakość świadczonych usług 
zdrowotnych.

ROZSZERZENIE WACHLARZA USŁUG MEDYCZNYCH
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W 2021 r zastosowano w Centrum Zdrowia w Mikołowie najnowocześniejsze metody operacyjne raka piersi, w tym techniki 
onkoplastyczne, pozwalające na zachowanie optymalnego kształtu piersi, co bardzo pozytywnie wpłynie także na psychikę i dalsze 
leczenie pacjentek.

PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
Przystosowanie 4 sal chorych na izolatki szpitalne dla Oddziału Neurologicznego (2 izolatki) oraz dla Oddziału Wewnętrznego (2 

izolatki) wraz z niezbędnym wyposażeniem (aparatura i sprzęt monitorujący chorych z niewydolnością krążeniowo-oddechową).

PROGRAMY ZDROWOTNE
Centrum Zdrowia w Mikołowie przy wsparciu powiatu mikołowskiego przeprowadziło w 2021 r programy oraz akcje zdrowotne 

skierowane do lokalnej społeczności:
 WYGRAJ Z BORELIOZĄ

 ŚLĄSK WOLNY OD HCV

 RÓŻOWY MIKOŁÓW

AKCJA SPOŁECZNA „KOBIETY – KOBIETOM”
Pani Anna Dereszowska w 2021 r. kontynuowała zadania ambasadorki naszej akcji społecznej "Kobiety - Kobietom". Dobrze 

znana szerokiej publiczności aktorka zaangażowała się w plany rozwojowe Centrum Zdrowia w Mikołowie, związane z 
polepszeniem standardów porodowych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

SZCZEPIMY SIĘ PRZECIWKO #COVID-19
Centrum Zdrowia w Mikołowie zostało oznaczone jako szpital węzłowy i włączyło się aktywnie w akcje szczepień przeciwko 

COVID-19. Jako jedyni w powiecie szczepimy całą grupę medyczną! Od grudnia 2021 r. szczepimy również dzieci.

SYTUACJA EKONOMICZNA SPÓŁKI W ROKU 2021 

Obecna sytuacja finansowa Spółki jest charakterystyczna dla większości szpitali powiatowych w Polsce, które realizują w 
większości przypadków hospitalizacje kosztochłonne i jednocześnie istotne dla społeczności lokalnej, a przy tym są one w 
większości niedoszacowane przez NFZ. W dzisiejszych burzliwych czasach organizacje stają przed koniecznością sprostania wielu 
złożonym wymaganiom, przystosowując się jednocześnie do ciągłych zmian. Zmiany te w dużej mierze mają wpływ na sytuację 
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Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o. Niespójne prawo, niestabilna sytuacja finansowa jednostek, niedofinansowanie, 
niedoszacowanie procedur medycznych, wysoki poziom kosztów wynagrodzeń, wzrost kosztów usług obcych, energii, gazu, 
pandemia COVID-19, roszczenia pracownicze oraz regulacje płacowe narzucone przez Ministerstwo Zdrowia, na które nie ma 
pełnego pokrycia ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo pojawia się kwestia coraz większej roszczeniowości 
pacjentów oraz wzrastające oczekiwania społeczności lokalnej dotyczącej większej dostępności do świadczeń medycznych, co w 
powiązaniu z trudniejszą sytuacją na rynku pracy zawodów medycznych, kreuje trudny kontekst zarządczy jednostek ochrony 
zdrowia na poziomie powiatowym. Zarząd Spółki w latach 2020-2021 większość swojej pracy musiał poświęcić organizacji pracy w
warunkach epidemicznych, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, a także wypełnić decyzje 
administracyjne. Od 10 listopada 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. oraz od 1 grudnia 2021 r. do końca marca 2022 r. został wydzielony
oddział leczenia pacjentów COVID-19 w zakresie oddziału wewnętrznego i neurologicznego. Warunki funkcjonowania w okresie 
epidemii w istotny sposób odbiegały od normalnych warunków funkcjonowania szpitala, w związku z tym trudno porównywać dane 
statystyczne w sposób bezpośredni. Pomimo epidemii w Spółce funkcjonowały wszystkie zarejestrowane oddziały i poradnie. 
W roku 2021 Spółka poniosła stratę w wysokości 3 362 592,24 zł. Na dzień 31.12.2021 r. strata bilansowa przewyższała wartość 
kapitału rezerwowego i 50 % kapitału zakładowego Spółki. Wyniki wykazują bardzo trudną sytuację finansową, co oznacza 
poważne zagrożenie dla dalszej działalności i może doprowadzić do niewypłacalności. 

W związku z wyżej przedstawioną sytuacją oraz ewentualnymi nowymi uwarunkowaniami, istotnie wpływającymi na 
generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Spółki, Zarząd będzie na bieżąco analizował sytuację ekonomiczną. 
Osiągnięcie optymalnego poziomu przychodów ze sprzedaży, zachowanie płynności finansowej, a także restrukturyzacja 
kosztów będzie priorytetowym działaniem Zarządu Spółki wpływającym na stabilizację sytuacji finansowej Spółki w najbliższych 
latach. Należy dodać, że w zakresie działalności realizowanej przez Spółkę niewiele jest usług rentownych. Opieka medyczna jest 
niedofinansowana od wielu lat, jednak jednostka podejmuje działania mogące przynieść poprawę sytuacji ekonomicznej m.in. 
poprzez działania nakierowane na zwiększenie liczby nielimitowanych dochodów np. przez zwiększenie liczby porodów w 
szpitalu czy też zwiększenie możliwości udzielania świadczeń komercyjnych. Ponadto w zakresie dalszych działań inwestycyjnych 
już podjętych przez Zarząd Spółki należy wskazać umowy unijne o dofinansowanie na wdrożenie energooszczędnych technologii 
poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w szpitalu, co pozwoli w przyszłości znacznie zmniejszyć zużycie energii 
elektrycznej oraz na wymianę infrastruktury teleinformatycznej w szpitalu, celem umożliwienia wdrożenia kompleksowych 
rozwiązań informatycznych niezbędnych w bieżącej działalności placówki medycznej. Spółka nie zamierza ograniczać zakresu 
realizowania świadczeń. Jednak ze względu na sytuację na świecie i w Polsce prognozy są nieprzewidywalne. Rzeczywistość, w 
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której się obecnie znajdujemy, naznaczona jest niepewnością i dynamiką zmian, których kierunek jest trudny do przewidzenia. 
Niezależnie od sytuacji finansowej Spółki, głównym celem jest zapewnienie ciągłości działań jednostki, która w kontekście walki z 
sytuacją epidemiologiczną oraz wojny Rosji z Ukrainą odgrywa bardzo istotną rolę. Należy przy tym pamiętać, że szpital i 
przychodnie są placówkami wyjątkowymi, które nie mają możliwości odmówić pomocy choremu. 

Z poświęceniem i determinacją staramy się realizować naszą główną misję - PO PIERWSZE PACJENT.

W roku 2021 odnotowano umiarkowaną fluktuację kadr (wskaźnik na poziomie 15%). W ciągu roku następowała wymiana 
pracowników i zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz pozyskaliśmy nowych pracowników. Zatrudnione w oparciu o 
umowy o pracę zostały 44 osoby w stosunku do 36 zwolnionych co daje zwiększenie liczby etatów oraz podpisano łącznie 60 umów
kontraktowych i zleceń w stosunku do 40 rozwiązanych.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

W 2021 r. realizowano program „Wygraj z boreliozą. Zbadaj się”, który realizowany był przez Centrum Zdrowia w Mikołowie 
Sp. z o.o. Realizator został wyłoniony w konkursie ofert. Program obejmuje badania testami Elisa i Western Blot, co pozwala na 
szybszą i lepszą diagnostykę. Program trwał od 21.09.2021 r. do 26.11.2021 r., a na jego realizację przeznaczono kwotę 60 000 zł, 
w tym dofinansowanie z NFZ wyniosło 23 120 zł. Program obejmował m.in. akcję informacyjno-edukacyjną oraz pobranie krwi do 
badania na obecność przeciwciał IgM i IgG testem ELISA i WESTERN BLOT. Badaniu poddano 500 pacjentów. Pierwszym etapem
badania ELISA- zostali objęci pacjenci prezentujący objawy kliniczne i historię pokłucia przez kleszcza. Kryterium kwalifikacyjnym 
do drugiego etapu badania Western Blot IgM i/lub IgG było uzyskanie w pierwszym etapie badania wyników ELISA IgM i/lub IgG - 
dodatnich i/lub granicznych.

172 pacjentów uzyskało wyniki kwalifikujące do badania Western Blot co stanowi 34% wszystkich badanych: 

 ELISA Ig M- 74 dodatnich i 16 granicznych, 

 ELISA IgG-74 dodatnich i 30 granicznych. 

Spośród powyższych należy wyodrębnić 33 pacjentów, którzy wykazali w obydwu klasach przeciwciał Ig M/G ELISA- dodatnie 
i/lub graniczne wyniki - wówczas wykonano u nich badanie w obu klasach tj.: Western Blot Ig M i G. Powyższe wyniki zobligowały 
do wykonania 194 badań Western Blot. Z tego 132 pacjentów uzyskało wyniki pozytywne bądź graniczny Western Blot IgM/G co 
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stanowi 26,4% wszystkich badanych w programie tj. 500 pacjentów, a 76,7% zakwalifikowanych tj. 172 w pierwszym etapie 
badania. Należy wyodrębnić 26 pacjentów, którzy otrzymali wynik pozytywny, bądź graniczny w obu badaniach.

W ramach profilaktyki zdrowia zrealizowano także projekty:

 „Bezpłatny program profilaktyki sportowej - Zdrowie i Charakter - Muaythai przeciw narkotykom i dopalaczom w 
powiecie mikołowskim” prowadzony przez Stowarzyszenie RONIN od 16 marca 2021 r. do 4 czerwca 2021 r. Zadanie 
obejmowało edukację z zakresu zdrowego stylu życia i zagrożeń narkotykami, poradnictwo z zakresu dietetyki oraz trening 
muaythai. Program dofinansowano w ramach procedury tzw. małego grantu. Przekazano na jego realizację 5735,50 zł. Z 
uwagi na ogłoszony stan epidemii wsparcie zrealizowano w ograniczonym zakresie, także on-line, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. Zadanie obejmowało edukację z zakresu zdrowego stylu życia i zagrożeń narkotykami, poradnictwo z 
zakresu dietetyki oraz trening muaythai. W zajęciach brało udział ok. 40 osób. Z przekazanych środków zakupiono sprzęt 
niezbędny do prowadzenia zajęć.

 W 2021 r. przekazano dotację w trybie „małego grantu” w wysokości 6.000 zł dla Stowarzyszenia „Batut” w Mikołowie. 
Stowarzyszenie „Batut” wychodząc naprzeciw potrzebom uruchomiło innowacyjny  projekt tematyczny pt. „Wirtualny 
Batutowy Koszyk Zdrowia” dotyczący holistycznego spojrzenia na sprawy ducha i ciała. Wolontariusze nakręcili filmy 
szkoleniowo-instruktażowe, prowadzili zajęcia i pisali scenariusze poszczególnych odcinków. Tematyka filmów była 
następująca: zajęcia ruchowe, kuchnia z uważnością, terapia lasem, malarstwo intuicyjne, porady psychologa. Uruchomiono 
także telefon zaufania, gdzie można było otrzymać bezpłatną kompleksową pomoc psychologa. Telefon był czynny siedem 
dni w tygodniu. Materiały filmowe, które powstały w ramach projektu, były udostępniane na fb stowarzyszenia „Batut”, 
www.jednozdrowie.org i YouTube.
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